
KOZHIKODE

പേജ ്3 

www.metrovaartha.comകൊച്്ി  തിരവ്നന്്പര്ം  കൊഴികക്ട് ്  തശ്ർ്  ആലപ്്്ഴ  കോപ്്ാൽ  ഇൻകോർ  റായപ്ർ് 16 പേജ്  ~ 7.00

www.facebook.com/
metrovaarthaofficial

സവ്രണം
ശര്ാം - 4,250
രവൻ - 34,000

www.metrovaartha.com

മേയാളി ഐപിഎസ്
ഉകേ്ോഗസ്്യക്്്്
കൊവിഡ്
അഹമ്്ദാബാദ:്ഗ്ജൊത്്ിൽമ
െയാളിഐേിഎസ്ഉരദ്ോഗ
സ്്യക്്്്തൊവിഡ്സ്്ിരീേ
രിച്്്.അഹമ്്ദാബാദിൽ്്തോെീ
സ്ഇഡിവിഷത്്്ച്മതെവ
ഹിക്്്ന്്ത്ശ്ർ്്സവ്രദശിനി
മിനിരോസഫിനാണ്രൊവിഡ്
സ്്ിരീേരിച്്ത.്ഇവതരആശ്േ
നത്ിയിൽനേ്രവശിപ്്ിച്്്.ഗ്ജൊ
ത്്്തൊവിഡ്ബാധിക്്്ന്്ആ
ദയ്തത്്ഐേിഎസ്ഉരദ്ോഗ
സ്്യാണ്മിനി.ഖാദിയതോെീ
സ്രസ്്്്ഷനിതെഏതാനം്രൊ
ൺസ്്്്ബിൾമാർക്്്രനരരത്്
രോഗംസ്്ിരീേരിച്്ിര്ന്്്.

ആെപ്്്ഴ:തൊവിഡ്രോഗം
രഭദമായരശഷംദ്ബായിൽ
നിരീക്്ണത്്ിെിര്ന്്യാ
ൾമരിച്്്.ക്ട്്നാട്രാമങ്്രി
േഞ്്ായത്്്രവഴനേ്തനല്്്
രവെിഇട്്ച്്ൻപ്്െമ്്്എൻ.
സി.രോമസ-്മെിയമ്്രോ
മസ്ദമ്്തിേള്തെമേൻ
രജക്്ബ്രോമസ്(ൊച്്പ്്
ൻ-49)ആണ്മരിച്്ത.്
രോഗബാധതയത്്്െർന്്്

രണ്്ാഴെ്രോളംഇരദ്്ഹം
ആശ്േനത്ിയിൽെിേിത്്
യിൊയിര്ന്്്.ത്െർന്്്അ
സ്ഖംരഭദമാതയന്്്ംഇ
രപ്്ൾനിരീക്്ണത്്ിൊ
തണന്്്ംഒരാഴെ്മ്മ്്്വീട്്ി
ൽവിളിച്്െിയിച്്ിര്ന്്്.എ
ന്്ാൽഇന്്തെഇരദ്്ഹംമ
രിച്്തായിബന്്്ക്്ൾക്്്
അെിയിപ്്്എത്്്േയായിര്
ന്്്.20വർഷമായിവിരദശ
ത്്്രോെിതെയ്്്ന്്രജക്്
ബ്നിെവിൽദ്ബായിതെഒ
ര്സവ്ോരയ്േമ്്നിയിൽ
സ്പ്്ർവവസൊയിര്ന്്്.
ഭാരയ്:തബറ്്്സി.സംസ്ോരം
തൊവിഡ്രന്ോരട്്രൊൾ
നേ്ോരംദ്ബായിൽതതന്്
നെത്്്തമന്്്ബന്്്ക്്ൾ
അെിയിച്്്.

േ ര ്ത ൽ ഭ ക്്്യ ധാ നയ്ം ജ ന ങ്് ളി കേ ക്്് എ ത്്ി ക്് ണം: കേ. വി. കതാ മ സ ്
നേ്രത്യേരെഖേൻ
തോച്്ി:തോവിഡ്ഭീതിനിെനൽ്്ക്്്ന്്
ോെത്്്ഭക്്്യസ്രക്്യക്്്്നേ്ധാനയ്ംന
ൽ്്േണതമന്്്മ്ൻ്്മനത്്്ിതന്ോഫ.തേ.വി.
രതാമസ.്അതിന്രവണ്്ിയ്ള്്േദ്്തിേ
ളാണ്രേനദ്്്സർ്്ക്്ാർ്്മ്രന്ാ്ട്്്വയര്ക്്ണ്്
തതന്്്അരദ്്ഹംതമതന്ൊവാർ്്ത്്രയാട്േെ
ഞ്്്.തോരൊണനേ്തിരരാധത്്ിത്്്ഭാഗ
മായിവേേളം്ശരീരവം്ശ്ദ്്ീേരിക്്ാ
ൻ്്ഉേരയാഗിക്്്ന്്ആൽ്്ക്്രഹാൾ്്അെി
സ്്ാനമാക്്ിയ്ള്്സാനിവറ്്സർ്്നിർമാ
ണത്്ിന്രവണ്്ിഭക്്്യധാനയ്ങ്്ൾ്്ഉേരയാ
ഗതപ്്ട്ത്്ാന്ള്്രേനദ്്്സർ്്ക്്ാർ്്തീര്മാ
നംേിൻ്്വെിക്്ണതമന്്്ംഅരദ്്ഹം.
? ഇ ലപ്ാ് ഴ തത് ്ആ വ ശയ്ം മ ്ന്്ി ല്് ക ണ്് ലല്്
അ ത.്
=നിെവിതെേണക്്്സരിച്്്അതയ്്തേ്ാദ
നംനെന്്േരിമ്്ിത്്്രമാളാസസിൽ്്നി
ന്്്ക്ട്തൽ്്ആൽ്്ക്്രഹാൾ്്നിർമിച്്്സാ
നിവറ്്സെിന്ള്്അസംസക്്തവസത്്
േതണ്്ത്്ാവ്ന്്താണ.്മാനത്വ്മല്്,ആ
ൽ്്ക്്രഹാളിത്്്വെിതയാര്രശഖരവം്ഇ
രപ്ാ്ൾ്്നമ്ക്്്ണ്്്.
? ഈ  രീ തി യി ല്് ന ല്്കാ ന ്ള്് ക രി മ്്് ലണ്ാ്.

= ഉണ്്്.മാർ്്ച്്്20തെേണക്്ന്സരിച്്്
400.37തമനെ്ിക്െൺ്്േരിമ്്്നാംഉതേ്ാദി

പ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇത്മിേച്്ഉതേ്ാദനമാണ.്േ
ഞ്്സാരഉതേ്ാദനംേഴിഞ്്്ആവശയ്മ്
ള്്ത്മാറ്്ാം.േയറ്്്മതിഒഴിവാക്്ിയാൽ്്ഇ
ത്നെക്്്ം.തെരക്ാ്ർ്്ഡ്േഞ്്സാരഉതേ്ാ
ദനംനെക്്്ന്്തിനാൽ്്സബസ്ിഡിവിെ
യിൽ്്േയറ്്്മതിതെയ്്്േയാണിരപ്ാ്ൾ്്.
? ഇ ന്്്യ യി തേ നി േ വി തേ ഭ ക്്്യ സ്്ി തി വി േ 
യി ര ്ത്്ി യി ട്്് ലണ്ാ് ?
= രാജയ്തത്്മ്ഴ്വൻ്്ജനങ്്ൾ്്ക്്്ംഒര്
വർ്്ഷക്്ാെംനൽോന്ള്്ഭക്്്യധാനയ്ങ്്
ള്തെേര്തൽ്്രശഖരമാണ്നമ്ക്്്ള്്ത.്
േണക്്ന്സരിച്്്30.97മിെയ്ൺ്്തമനെ്ിക്െ
ൺ്്അരിയം്27.52മിെയ്ൺ്്തമനെ്ിക്െൺ്്
രഗാതമ്്്ം28.70മിെയ്ൺ്്തമനെ്ിക്െൺ്്തന
ല്്്ംനാംരശഖരിച്്ിട്്്ണ്്്.മാനത്മല്്,മ്ൻ്്വ
ർ്്ഷരത്്ക്്ാൾ്്17.62തമനെ്ിക്െൺ്്ക്ട്ത
ൽ്്ഭക്്്യധാനയ്ഉതേ്ാദനവ്മ്ണ്്്.അത്ഇ
ത്്രംസമയങ്്ളിൽ്്ജനങ്്ൾ്്ക്്്ക്ട്ത
ൊയിനൽ്്േണം.അതിനാണ്സർ്്ക്്ാർ്്
നശ്മിരക്്ണ്്ത.്
? ഏ ത ്രീ തി യി ല്്.
= രെഷൻ്്സംവിധാനത്്ില്തെ.ോവതപ്്ട്്
രിൽ്്ോവതപ്്ട്്വർ്്,ോവതപ്്ട്്വർ്്,ദാരിനദ്യ്
രരഖയക്്്്മ്േളില്ള്്വർ്്എന്്രവർ്്തിരി

വ്ക്ൊതതഇരപ്ാ്ൾ്്വിതരണംതെയ്്്ന്്
തിത്്്അളവ്വർ്്ധിപ്്ിച്്്എല്്ാവർ്്ക്്്ം
സൗജനയ്മായിവിതരണംതെയ്്ണം.എ
ഫസ്ിഐരഗാഡൗണ്േളിൽ്്നിന്്്മ്ന്്്
മ്തൽ്്അഞ്്്ശതമാനംവതരധാനയ്ങ്്ൾ്്
ഉേരയാഗശ്നയ്മായിരപ്ാ്ക്ന്്്എന്്്ംഓ
ർ്്ക്്ണം.
? അ ലപ്ാ് ള്് വ രം് കാ േ ലത് ്ലക്ാ്. 
=നിെവിതെോൊവസ്്നേ്വെനംഅന്
സരിച്്്2020-21ൽ്്117.5തമനെ്ിക്െൺ്്അരി
യം്100.5തമനെ്ിക്െൺ്്രഗാതമ്്്ം25.6തമ
നെ്ിക്െൺ്്േയർ്്വർ്്ഗങ്്ളം്നാംഉതേ്ാദി
പ്്ിക്്്ം.രൊക്ഡൗൺ്്രമയ്മ്ന്്ിന്അവ
സാനിച്്ാലം്ജനങ്്ള്തെദ്രിതംഅതം്
േഴിഞ്്്ംനീളാൻ്്ഇെയ്ണ്്്.ആസാഹെ
രയ്ത്്ിൽ്്എഫസ്ിഐരഗാഡൗണ്േളിൽ്്
രശഖരിച്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ഭക്്്യധാനയ്ങ്്ൾ്്
ജനങ്്ളിരെക്്്എത്്ിക്്്േയാണ്രവണ്്
ത.്ോരണംജനത്്ിത്്്സാമ്്ത്്ിേനിെ
ോരെതേർ്്ന്്ിരിക്്്േയാണ.്
? തകാ വി ഡ ്കാ േ ത്്ി ന ്ലശ ഷം ഏ ത ്രീ തി 
യി ോ വ ണം.
= തോരൊണക്്ാെത്്്ംരശഷവം്രാജയ്
ത്്ിത്്്സാമ്്ത്്ിേരമഖെതയരക്്തപ്്ട്

ത്്ാൻ്്ഫിഷെീസ,്മ്ഗസംരക്്ണം,ക്്ീ
രരാദേ്ാദനംഎന്്ിവതയക്്്െിഉൾ്്തപ്്ട്
ത്്ിോർ്്ഷിേരമഖെയക്്്്ക്ട്തൽ്്നേ്ാ
ധാനയ്ംനൽ്്േണം.മത്്്യതതാഴിൊളിേൾ്്,
തനല്്്,രഗാതമ്്്,േയർ്്വർ്്ഗങ്്ൾ്്ഉതേ്ാദി
പ്്ിക്്്ന്്വർ്്,നാണയ്വിള-സ്ഗന്്വിളഉ
തേ്ാദേർ്്ത്െങ്്ിയവർ്്ക്്്േെിശരഹിത
സാമ്്ത്്ിേസഹായങ്്ൾ്്നൽേണം.
? ശശ് ദ്് വ യല്ക് ്ണ്് ശര് ധാ ന ലേ ഖ േ ഏ താ 
തണ ന്്് ക ര ്ത ്ന്്്.
= സമ്നദ്തീരസംസ്്ാനമായരേരളംഫിഷ
െീസ്രമഖെയക്്്്ക്ട്തൽ്്നേ്ാധാനയ്ംനൽ
ക്ന്്ത്നന്്ായിരിക്്്ം.ക്ളം,ോയൽ്്,േെ
ൽ്്മത്്്യക്ഷിക്്്ആധ്നിേശാസന്ത്സാ
രങ്്തിേവിദയ്േൾ്്നേ്രയാജനതപ്്ട്ത്്ണം.
ഞാൻ്്രേനദ്്്ക്ഷി,ഫിഷെീസ്മനത്്്ിയായി
രിതക്്വനാമിതെമ്്ീൻ്്ക്ഷിക്്്നൽേിയ
നേ്രത്യേരന്ോത്്ാഹനംഇന്്്ആനന്്്യ്
ൾ്്പ്്തെയ്ള്്സ്്െങ്്ളിൽ്്വനാമിതെമ്്ീ
ത്്്ഉതേ്ാദനംവയ്ാേേമാക്വാൻ്്ഉേേ
രിച്്്. േരമ്്രാഗതമത്്്യതത്ാ്ഴിെിന്നേ്ാ
ധാനയ്ംനൽേിമത്്്യഉതേ്ാദനത്്ിത്്്മ്
െയ്വർ്്ദ്്നരയാതെേയറ്്്മതിതയരന്ോത്്ാ
ഹിപ്്ിച്്ാൽരേരളംരക്്തപ്്ടം്.

ആനകൊടത്്്ാലം് 
ആശ കൊടക്്്രത്്

രോഡൗണിൽനിന്്്മദയ്ം
വിൽക്്ാൻനിയമം:
ൊനൽവാർത്്

കമകത്ൊ മാഡം
ോർഷിേരമഖെയക്്്ാേണംഊന്്ൽ

252020 ഏപേ്ിൽ

ശനി
1195 പമടം 12

സപ്ര്ിംക്്റിന ്അനമ്തി
കർശന ഉപാധികൾ

കോ വി ഡ:് 
നാ ല ്മാ സം തപ്ാ യ മാ യ 
കപൺക ്ഞ്്് മ രി ച്്് 
സവ് ന്്ം ലേ ഖ ക ൻ
രൊഴിരക്്ട:്തൊവി
ഡ്ബാധിച്്്െിേിത്്
യിെിര്ന്്നാല്മാ
സംനേ്ായമ്ള്്ക്
ഞ്്്മരിച്്്.ഹ്ദയ
സംബന്്മായഅസ്
ഖമെക്്ംഗ്ര്തര
രോഗങ്്രളാതെരൊ
ഴിരക്്ട്തമഡിക്്ൽ
രൊതളജ്ആശ്േനത്ി
യിൊയിര്ന്്്മരഞ്്
രിേയ്്നാട്വെക്്ാ
ങ്്രേെമ്്ിൽ്്അഷെ
ഫിത്്്യം്ആസിഫ
യ്തെയം്മേൾ്്വന
ഫഫാത്്ിമ.ഇരോ
തെസംസ്ഥാനത്്്
തോവിഡ്ബാധിച്്്
ള്്മരണംമ്ന്്ായി.
തോവിഡ1്9രന്ോരട്്
രക്്ൾ്്ോെിച്്്മ്തരദ
ഹംവവേിട്്്നാല്മ
ണിരോതെ േണ്്ംേെ
മ്്്ഖബർ്്സ്്ാനിൽ്്
സംസേ്രിച്്്.
ജന്്നാആരോഗയ്

നേ്ശ്നങ്്ള്ള്്ക്ട്്ി
തയആശ്േനത്ിയിൽ
നേ്രവശിപ്്ിക്്്രപ്്
ൾതതന്്അവശനിെ
യിൊയിര്ന്്്.വളർ
ച്്ാവവേെയ്ങ്്ളം്
ഭാരക്്്െവം്ഉണ്്ാ
യിര്ന്്്.ആശ്േനത്ി
യിൽഎത്്്രപ്്ൾ
തതന്്ഹ്ദയാഘാതം
സംഭവിച്്ിര്ന്്്.17ന്

ശവ്ാസതെസംഅന്ഭ
വതപ്്ട്്തിതനത്െർ്്ന്്്
മരഞ്്രിയിതെസവ്ോ
രയ്ആശ്േനത്ിയിൽ്്
േരിരോധനയക്്്്വി
രധയമാക്്ി.നയ്്രോ
ണിയേതണ്്ത്്ിയ
തിതനത്െർ്്ന്്്രൊ
ഴിരക്്ട്തമഡി.രൊ
തളജിരെക്്്മാറ്്ാൻ്്
നിർ്്രദശിതച്്ങ്്ിലം്മ
രഞ്്രിയിതെമതറ്്ര്
സവ്ോരയ്ആശ്േനത്ി
യിൽ്്നേ്രവശിപ്്ിക്്്
േയായിര്ന്്്.അവി
തെനിന്്ാണ്21ന്തമ
ഡിക്്ൽ്്രൊതളജ്
ആശ്േനത്ിയിരെക്്്
മാറ്്്ന്്ത.്
സാംേിൾ്്േരിരോ

ധനയിൽ്്22നാണ്
ക്ഞ്്ിന്തൊവിഡ്
ബാധസ്്ിരീേരിച്്ത.്
ഇന്്തെരാവിതെആ
െിന്മരിച്്്.മാതാേി
താക്്ൾതമഡിക്്ൽ
രൊതളജിൽനിരീക്്
ണത്്ിൊണ.്ഇവർ
ക്്്രോഗബാധസ്ഥി
രീേരിച്്ിട്്ില്്.ക്ഞ്്ി
ൻ്്എവിതെനിന്്ാൺ്്
രോഗംബാധിച്്തത
ന്്്ംസ്ഥിരീേരിച്്ിട്്ി
ല്്.ക്ഞ്്ിത്്്ബ
ന്്്വവെസ്മ്ക്്
നായിഒരാഴെ്മ്മ്്ാ
ണ്മരഞ്്രിആശ്േ
നത്ിവിട്്ത.്

ആശപ്തത്ി വിട്്
ക ്  ട്്   നാ   ട ്സവ്   കേ   ശി
ദ ്  ബാ   യി   ൽ മ   രി   ച്്്  

നിയമോരയ്രെഖേൻ
തൊച്്ി:വയ്ക്്ിേള്തെസവ്ോരയ്ത
സ്രക്്ിതമാക്്ിയതിന്രശഷരമരേ
രളത്്ിതെതൊവിഡ്മായിബന്്തപ്്
ട്്ഡാറ്്േൾവിശേെനത്്ിനായിയ്എസ്
േമ്്നിയായസന്േ്ിംക്്െിന്വേമാൊവ്
എന്്്വഹരക്്െതി.രേരം്മറ്്്വയ്ക്്ി
വിവരങ്്ളം്മെയക്്്്ന്്തിന്ള്്അരോ
ണിവമരസഷൻ്്നെത്്ിയഡാറ്്മാനത്രമ
സന്േ്ിംക്്ർ്്സവ്ീേരിക്്ാവ്എന്്്ംഡിവി
ഷൻതബഞ്്്നിർ്്രദശിച്്്.
േരാർെദ്്ാക്്ണതമന്്ാവശയ്തപ്്ട്്്നേ്

തിേക്്രനതാവ്രരമശ്തെന്്ിത്്െ,ബി
തജേിസംസ്്ാനഅധയ്ക്്ൻതേ.സ്രര
നദ്്്ൻത്െങ്്ിയവർസമർപ്്ിച്്തോത്താ
തേ്രയ്ഹർജിേൾവിഡിരോരൊൺഫെ
ൻസിങ്്ില്തെേരിഗണിക്്രവയാണ്ജ
സ്്്്ിസ്രദവൻരാമെനദ്്്ൻഅധയ്ക്്നായ
തബഞ്്്ഉത്്രവിട്്ത.്
വാണിജയ്ാവശയ്ത്്ിനായിഡാറ്്ഉേ

രോഗിക്്്ന്്തിൽ്്നിന്്്ഇൻജംക്ഷൻഉ
ത്്രവില്തെയാണ്സന്േ്ിംക്്െിതനരൊെ
തിതെഞ്്ത.്സന്േ്ിംക്്ർേമ്്മിഇല്്ാതത
തൊവിഡ്നേ്തിരോധംമ്രന്്ട്്്രോവി
തല്്ന്്നിെോൊണ്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാ

ർ്്സവ്ീേരിച്്ത.്ഈസാഹെരയ്ത്്ിൽ,
തൊവിഡ്രോരാട്്ത്്ിൽ്്രൊെതിഇെതേ
ട്ന്്്തവന്്വയ്ാഖയ്ാനത്്ിന്ഇെതൊട്
ക്്്ന്്ിതല്്ന്്്ജസ്്്്ിസ്രദവൻ്്രാമെനദ്്്ൻ്്
േെഞ്്്.രേസ്മ്ന്്ാഴെ്യക്്്്രശഷം
വീണ്്്ംേരിഗണിക്്്ം.
സന്േ്ിംക്്ർ്്നൽ്്ക്ന്്ഏത്രസവന

വം്നൽ്്ോൻ്്നാഷണൽഇൻരോമാറ്്ി
ക്തസ്്്ർ(എൻഐസി)സജ്്മാതണ

ന്്്രേനദ്്്സർ്്ക്്ാർ്്വയ്ക്്മാക്്ി.ഇരപ്്
ൾ്്ആവശയ്തപ്്ട്്ാലം്രസവനംനൽ്്ോൻ്്
എൻ്്ഐസിക്്ാവം്.ഇക്്ാരയ്ംേരിഗണി
ക്്ാനാക്രോഎന്്്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാ
രിരോട്ജസ്്്്ിസ്രദവൻ്്രാമെനദ്്്ൻ്്വാദ
ത്്ിനിതെരോദിച്്്.
നിയമനെേെിേൾ്്നയ്്രോർ്്ക്്്രൊെ

തിയ്തെേരിധിയിൊക്്ിയത്വിവരംന
ൽ്്ക്ന്്ജനങ്്ൾ്്ക്്ിെയിൽ്്സംശയത്്ി
ന്ോരണമാക്തമന്്്രേനദ്്്സർ്്ക്്ാർ്്
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.എന്്ാൽ്്,ജനങ്്ൾ്്ക്്്നമ്്്
തെരാജയ്ത്്്നിയമനെേെിയ്മായിമ്
രന്്ട്്്രോോൻഇത്തെസമല്്.

വയ്ക്്ിേള്തെസവ്ോരയ്തസ്രക്്ിതമാക്്ണം:വഹരക്്െതി

രൊെതിേെഞ്്ത്
= െഭിക്്്ന്്വിവരങ്്ൾ്്പ്െത്്്രോേിതല്്ന്്്സന്േ്ിംക്്ർ്്ഉെപ്്ാക്്ണം.
=വാണിജയ്ാവശയ്ത്്ിന്രോേതത്്വിതെയം്ഈഡാറ്്ഉേരോഗിക്്ര്ത.്
=സന്േ്ിംക്്ർേരസയ്ങ്്ളിൽ്്രേരളസർ്്ക്്ാരിത്്്രേരോരോരോരോോെില്്.
=ഡാറ്്സന്േ്ിംക്്െിന്വേമാറ്തമന്്്സർ്്ക്്ാർ്്ജനങ്്തളഅെിയിക്്ണം.
=ഡാറ്്രശഖരിക്്്ംമ്ൻപ്ജനങ്്ള്തെസമ്്തംവാങ്്ണം.
=േൗരന്്ാര്തെആശങ്്യേറ്്ാൻ്്സർ്്ക്്ാർ്്നെേെിസവ്ീേരിക്്ണം.
=സർ്്ക്്ാർ്്സന്േ്ിംക്്െിതനേതണ്്ത്്ിയതിൽ്്വയ്ക്്തക്്്െവ്ണ്്്.
=സർക്്ാരിത്്്േെനിെോട്േളിലം്േരാെിലം്തൃപത്ിയില്്.
=സന്േ്ിംക്്െിത്്്വിശവ്ാസയ്തസർ്്ക്്ാർ്്വിശദീേരിക്്്ന്്ില്്.

കൊവിഡ ്കേസേ്ളിൽ കെകക്ഡ് ്കത്ിപ്്്

നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്തത്്തൊവിഡ്രോഗ
ബാധിതരിൽഇന്്തെതെരക്്ഡ്ക്തി
തപ്്ന്്്രേനദ്്്ആരോഗയ്മനത്്്ാെയത്്ി
ത്്്േണക്്്േൾ.വവക്രന്്രംവതര
1,752രേർക്്ാണ്പ്ത്തായിരോഗം
സ്്ിരീേരിച്്ത.്ഒര്ദിവസംരരഖതപ്്ട്

ത്്്ന്്ഏറ്്വം്ഉയർന്്സംഖയ്യാണിത.്
ഏനേ്ിൽ20ന്1,540രേർക്്്രോഗം
സ്്ിരീേരിച്്തായിര്ന്്്ഇത്വതരയ്
ള്്തെരക്്ഡ.്ഇത്വതരരാജയ്ത്്്
തൊവിഡ്സ്്ിരീേരിച്്വര്തെഎണ്്ം
23,452ആയിട്്്ണ്്്.

നകാെിഡ്ഹെറസ്ബാധിച്്്ചികിത്്യിെിരിനക്്മരണമടഞ്്നാല്മാസംപപ്ായമ്ള്്ഹനഫഫാത്്ിമയ്നടമ്തനദൈം
നപ്ോനട്്നോൾപപ്കാരംനോഴിനക്്ട്കണ്്ംപറമ്്്ജ്മാഅത്്്പള്്ിഖബർസ്്ാനിൽസംസക്ാരത്്ിനായിഎത്്ിച്്നപ്്ൾ.

െിമിത്്്ഷാൽ

റംസാൻനോമ്്ിന്്്ആദയ്ദിനവം്നെള്്ിയാഴച്യ്മായഇന്്നെതിര്െനന്്പ്രംപാളയംപള്്ിയിൽഇമാംെി.പി.സ്ഹൈബ്മൗെ
െിഒറ്്യക്്്്ജ്മാനമസക്ാരംനടത്്്ന്്്.പള്്ികളിൽക്ട്്മായിനമസക്ാരംനടത്്ാൻകഴിയാത്്സാൈചരയ്മായതിനാൽെിശവ്ാസി
കൾെീട്കളിൽതനന്്പപ്ാർഥനകൾനടത്്ണനമന്്ാണ്നിർനദശം. നക.ബി.ജയചപദ്്്ൻ

രോഗബാധിതർ23,452 മരണം723
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തോഴിത്ക്ട്:ലകാേിഡിലനമ
റയാക്്ിയ്ള്്സിരിഎംലോ
ള്്അന്േേിക്്ാനാേില്ല്ന്്്
രിലജരിസംസ്്ാനജനറൽ്്
ലസട്കട്്റി എം.രി. രതമശ്.
സ്ട്രിംക്്ർ്് കരാർ്് റദ്്ാക്്്ക,
അഴിമേിക്്ാലര ത്റ്ങ്്ിലര
യക്്്്കത്രങ്്ിയആേശയ്ങ്്
ൾ്്ഉന്്യിച്്്സംസ്്ാനേ്യാര
കമായിനരത്്ിയട്രേീകാത്്
കസമരം രിലജരി തോഴി
തക്്ട്ജില്്ാകമ്്റ്്ിഓഫീസിന്
മ്ന്്ിൽ്് ഉദ്ഘാരനം ലെയ്്്ക
യായിര്ന്്്അത്ദ്ഹം.ലകാേി
ഡ്കാലത്്്ജനങ്്ള്ലരേിേ
രങ്്ൾ്്േിറ്്്രണമ്ണ്്ാക്്ാനാ
ണ്ടശ്മിക്്്ന്്ത.്ഇേിതോട്ഒ
രിക്്ല്ം തോജിക്്ാനാേില്്.
അഴിമേിക്്ാലരനിയമത്്ിന്
മ്ന്്ിൽ്്ലോണ്്്േരണം.നര
രരിടക്മങ്്ൾ്്രാലിക്്ാലേയാ
ണ്ഇരരാരിൽ്്ഒപ്്്േച്്ത്.നി
യമേിര്ദ്്മാണിത്. സംസ്്ാ
ന സർ്്ക്്ാരില്ന്് നാല്േക്
പ്്്കൾ്് സംയ്ക്്മായാണ്
ലകാേിഡ്മായി രന്്ല്പ്ട്്്
ള്് ട്രേർ്്ത്്നങ്്ൾ്്നരത്്്
ന്്ത്.എന്്ാൽ്്ഇേിൽ്്ഒര്േ
ക്പ്്്മായ്ംഇരരാരിലനക്്്റി
ച്്്ള്് െർ്്ച്്കൾ്് നരന്്ിട്്ില്്.
ഐരിലസട്കട്്റിസ്വത്്ംനില
യിൽ്്േീര്മാനംഎട്ത്്്എ
ന്്ാണ്മ്ഖയ്മടത്്്ിരറയ്ന്്ത.്
ഐരി ലസട്കട്്റിക്്് ഇത്്ര

ലൊര്േീര്മാനംഎട്ക്്ാൻ്്
അധികാരം ഉത്ട്എന്്് മ്
ഖ്യമട്ത്്ിേ്യക്്മാക്്ണം.ഐ
രിലസട്കട്്റിസിരിഐഓഫീ
സിലലര്യ്ഷൻ്്രീച്്റായിരിക്്്
കയാലണന്്്ം അത്ദ്ഹം രറ
ഞ്്്.കരാർ്് റദ്്ാക്്ണലമന്്ാ
േശ്യല്പ്ട്്ാണ് രിലജരി സം
സ്്ാനട്രസിഡന്്്്ലക.സ്തര
ട്ന്്ൻ്്സഹത്ക്രേിലയസമീ
രിച്്ിരിക്്്ന്്ത്. നിയമേശ
ങ്്ലളക്റിച്്്ള്് കാര്യങ്്ൾ്്
േിജിലൻ്്സ്അതന്വഷിക്്ണം.
ഈേിഷയത്്ിൽ്്തകട്ന്്ഏജ

ൻ്്സിക്്് മാട്േതമ സമട്ഗ അ
ത്നവഷണംനരത്്ാനാക്.എ
ന്്ാതലഅഴിമേിക്്ാലരനിയ
മത്്ിന് മ്ന്്ിൽ്് ലോണ്്്േ
രാൻ്്കഴിയ്കയ്ള്്്ലേന്്്ം
അത്ദ്ഹം ക്ട്്ിത്ച്ർ്്ത്്്.രി
ലജരിജില്്ാടര്സിഡന്്്അ്ഡവ്.
േി.ലക.സജീേൻ്്അധയ്ക്്നാ
യി.സംസ്്ാനലസട്കട്്റിരി.
രഘ്നാഥ്, തമഖലാ ജനറൽ്്
ലസട്കട്്റിരി. ജിതജട്ന്്ൻ്്,ജി
ല്്ാ ജനറൽ്് ലസട്കട്്റി എം. 
തൊഹനൻ്്എന്്ിേര്ംരല്ങ്
ട്ത്്്.

ടകാവിരിടനമറയാക്്ിയ്ള്്സിരിഎം
ടൊള്്അന്വേിക്്ാനാവില്്:എം.െി.രദമശ്

സക്ര്ിംക്്ര്്കരാറിസനതിമരരിസജരിമോഴിമക്്ട്ജില്്ാകമ്്ിറ്്ി
നടത്്ിയകര്തീകാത്്കസമരം

തേലായ്ധൻരിമ്ന്്ിയ്ർ
തേഞ്്ിപ്്ലം:ലോേിഡ്-19
ലെറ്ത്്്നിൽപ്്ിനായ്തകരള
സർക്്ാർ ട്രഖ്യാരിച്് മ്ഖ്യമ
ട്ത്്ിയ്ലര സഹായ ഹസ്േം
(സിഎംഎച്്്എൽഎസ് ോ
യ്ര) അരര്യാപ്േലമന്്് ആ
ത്ക്രം.ഇത്ട്രകാരംമലപ്്്
റംജില്്യിലലഒര്അയൽക്
ട്്അംഗത്്ിന് 6000 ര്രയാ
ണ് രരമാേധി രലിശരഹിേ
ോയ്ര ലഭ്യമാക്ന്്ത്.  ഒര്
ക്ട്ംരട്ശീഅയൽക്്്ട്്ത്്ി
ന്അന്േേിക്്്ന്് ലൊത്്ം
ത്കയിൽ നിന്്് ഒരാൾക്്്
5,000ര്രമ്േൽ-20,000ര്

രേലരോയ്രഅന്േേിക്്്
ന്്േിന്നിശ്്യിക്്്ന്്ത്അ
ോത്അയൽക്്്ട്്മാലണന്്്ം
ജില്്ക്ട്ംരട്ശീമിഷനിറക്്ി
യ ഉത്്രേിൽ േ്യക്്മാക്്്
ന്്്.ഇേിലനത്രർന്്്അംഗ
ങ്്ൾക്്്ലഭിക്്്ന്്ോയര്ത്
കയിൽ ഏറ്്ക്റച്്ില്ണ്്ാക്
ലമന്്്േ്യക്്ം.അലേസമയം
തകട്ന്്-സംസ്്ാനസർക്്ാറ്
കൾതനരല്ത്ട്രഖ്യാരിച്്ിര്
ന്്ത് ഒര്ക്ട്ംരട്ശീഅംഗ
ത്്ിന്ഇര്രേിനായിരംര്ര
േലരരലിശരഹിേോയ്രന
ൽക്ലമന്്ാണ്സർക്്ാർേ്യ
ക്്മാക്്ിയലേന്്് ക്ട്ംര

ട്ശീഅംഗങ്്ൾരറയ്ന്്ത്.മ
ലപ്്്റംജില്്യ്ക്്് 197 തോരി
യാണ്സിഎംഎച്്്എൽഎസ്
രദ്്േി ട്രകാരം സംസ്്ാന
സർക്്ാർഅന്േേിച്്ത്.ജില്്
യിൽ335O21അയൽക്ട്്അം
ഗങ്്ളാണ്ോയ്രക്്്അർഹ
രായിട്്്ള്്േർ.ഇത്ട്രകാരംഒ
ര് ക്ട്ംരട്ശീ അംഗത്്ിന്
ആതോഹരിേിഹിേം5880ര്
രയാണ്ോയ്രലഭ്യമാക്ക.
അധികേിനിതോഗത്്ിൻ്ലറ
ആേശ്യകേ കണക്്ിലല ട്
ത്്്4,01,26000ര്രക്രിഎ
ക്സിസിക്യ്ട്്ീവ് ഡയരത്ട്റ്്ി
ൽനിന്്്അന്മേിലഭിച്്്.ഇ

ത്ക്രിഉൾല്പ്ട്ത്്ിയട്രകാ
രമാണ് ഒരംഗത്്ിന് രരമാേ
ധി6000ര്രോയ്രത്കല
ഭ്യമാക്്ാൻകഴിയ്ന്്ത്.ഇത്
ട്രകാരമാണ്ഒതോസിഡിഎ
സ്-ന്മ്ള്്ത്കയ്ലരകണ
ക്്്ംഓതോഅയൽക്്്ട്്ത്്ി
ന്ം േിനിതോഗിക്്ാൻ കഴി
യ്ന്് ത്കയ്ലര കണക്്്ം
നിശ്്യിക്്്ന്്ത്.മാട്േമല്്ഓ
തോഅംഗത്്ിന്ംഎട്േത്ക
ലഭ്യമാക്്ണലമന്്് നിശ്്യി
ത്ക്ണ്്ത്അോത്അയൽക്
ട്്മാലണന്്്ം ജില്്ാ ക്ട്ംര
ട്ശീ മിഷനിറക്്ിയ ഉത്്രേി
ൽേ്യക്്മാക്്്ന്്്.ഇേിലന

ത്രർന്്്ഇര്രേിനായിരംര്
രേലരോയ്രക്്്കാത്്ിര്
ന്്േർ നിരാശരായിരിക്്്ക
യാണ്.തോക്-ഡൗൺകാല
ത്്്ലോഴിലില്്ാലേേീട്്ിൽക
ഴിയ്ന്് രാേല്പ്ട്് ക്ട്ംര
ട്ശീ അംഗങ്്ൾക്്് ത്ച്്മായ
ോയ്് ത്ക ലോണ്്് അേ്യേ
ശ്യകാര്യങ്്ൾക്്്േികയില്ല്
ന്്ാണ്ക്ട്ംരട്ശീഅംഗങ്്
ള്ലരആത്ക്രം.ഒതോഅംഗ
ത്്ിന്ംമറ്്്മാനേണ്്ങ്്ൾഒ
ന്്്ംതോക്്ാലേആേശയ്ക്്ാ
ർക്്്ഇര്രേിനായിരംര്രല
ഭ്യമാക്്ണലമന്്ആേശ്യംശ
ക്്മാണ്.

അയൽക്്്ട്്ങ്്ൾക്്്ള്്വായപ്
അപരയ്ാപത്മെന്്്ആകഷ്്പം

സി.പി.രഘുനാഥു
ക്റ്്്യാരി:തനരല്ത്േല്ന്ക്ഷിയിൽോ
ൽപ്്ര്യം ട്രകരിപ്്ിച് ് കക്്ട് ്ിൽ നരിപ്്റ് ്
തോഡിലലസലിംതോമത്്്തോേിഡ്19
തനത്രർന്്്ട്രോസതോകത്ത്ക്്്േിരി
ലക തോോൻ കഴിയാലേ േന്്ത്പ്ൾ
തോക്ഡൗൺകാലംേിതേശഫലവ്ക്്
ങ്്ൾരരിെരിക്്ാനായിമാറ്്ിലേച്്്.
സ്വത്്ംേീരിതോട്തെർന്്സ്്ലത്്ാണ്
സലീംനമ്്്ലരനാട്്ിൽകാണാത്്ഇനം
ഫലവ്ക്്ങ്്ൾ നട്്്േളർത്്ി രരിെരി
ക്്്ന്്ത്. േല്ന്് തോട് ്ത്്ിൽതോകത്്ി
ലലഎറ് ്വ്ംനീളംക്രിയ ട്രസീലിയൻ
രറി,െപ്്രാക്്്,മിൽക്്്ട്ര്ട്്്സ്,തോ
ഗൺട്ര്ട് ്് സ്, ട്ഡഗൺട്ര്ട് ്്സ്, രീനട് ്്
രട്്ർ,രനനീർൊപ്്,മലയൻൊപ്്,മാ
ത്ക്സ്്് ്ീൻ, മധ്രഅപ്്യം, ശീേ രഴം,
തോളിതോ,മ്ള്്ാത്്,േിേിധഇനംതര
ര,ോയ്മാവ്, േിയറ് ്്നാംഏർളിപ്്ാവ്,
സത്പ്ർട് ്,മിലിട് ്റിസത്പ്ർട് ്, മ്ത്്ിരി,
രനാമലറഡ്തരഷൻ'ട്ര്ട്്്സ്,ലറഡ്തല
ഡിരപ്്യ,റംബ്ട്്ാൻ,മധ്രസ്്് ്ാർട്ര്
ട് ്്സ്(കാരതോള)ലനല്്ി, രാംഗംങ്്,ക്
ള്്ൻലേങ്്്,ഇന്്്ർമംഗളക്ള്്ൻകമ്
ങ്്്,രിഇൻട്ഡിലേങ്്്,ഗംഗതോണ്്
ക്ള്്ൻലേങ്്്എന്്ിേരരിെരിക്്്ന്്

നത്.
ഖത്്റിലലഒര്നിർമ്്ാണകപ്്നിയിൽ
തോലിലെയ്്്ന്്സലിംനാട് ്ിൽേര്ന്്
ഇരതേളകളിൽേിദ്രതേശങ്്ളിൽനിന്്്
തോല്ംതശഖരിച്്്ലോണ്്്േര്ന്്ഫല
വ്ക്്ങ്്ൾരലത്ംകായ്ച്്്ത്രങ്്ിയത്
ഈതോക്ഡൗൺകാലത്്ാണ്എന്്ത്
ക്ട്േൽ രരിെരണം നൽകിയത്ലോ
ണ്്ാലണന്്്രറയ്ന്്്.
നിലേിൽറംബ്ട് ്ാൻ, ട്രസീലിയൻമൾ
ലരറി,ലെപ്്രാക്്്,രീനട്്്രട്്ർ,മിലിട്്റി
സത്പ്ട്്,മ്ത്്ിരി,കാരൻതോളഎന്്ിേ
പ്ത്്േയ്ം,ഫലമായേയ്മാണ്.
േര്ംേിേസങ്്ളിൽതോഗൻ,ട്ഡാഗൺ
മാത്ക്സ്്് ്ിൻഎന്്ിേപ്േിട്ലമന്്ട്രേീ
ക്്യിലാണ്സലീം.ഇേക്രാലേസീറമ്
ളക്,െീര,േഴ്േിനങ്്,േക്്ാളി,ലേണ്്,
കയപ്്,രയർ,കക്്ിരി,തോേപ്്എന്്ിേ
യ്ംക്ഷിലെയ്്്ന്്്ണ്്്.രനാമരർപ്്ിൾ
രാഷൻട്ര്ട്്്,മ്ള്്ാത്്,ആപ്്ിൾൊപ്്,
രനനീർൊപ്്എന്്ിേയ്ംപ്രയിരത്്്
ണ്്് . സ്വയം ആർജില്ച്ട്ത്് ക്ഷി
അറിവ്കൾ മറ്്്ള്്േരിതലല്ക്ത്്ിക്്ാ
ൻക്റ്്്യാരിക്ഷിക്ട്്ംോട്്്സാസാപ്്്ക്
ട്്ായ്മയിലലസജീേഅംഗവ്മാണ്സലീം
തോമത്്്.

പ്രസീലിയൻരറിയ്ംപ്രാഗൺപ്ര്ട്്്ം
ഇവിടെകായ്ച്്്ത്െങ്്ി

പ്വിട്്കര്സിലിയൻമൾസരറിസെടിക്്്അരിസകസലിംമോമത്്്.

െങുുലോതുു്പഞുുായതുു്അതിരുുതുുികൾുുഅടചുുു
തരരാടപ്്്:ലകാേിഡ്19തോഗംറിതപ്്ർ്്ട്്്ലെയത്്തോട്്്സ്തോട്്ാ
യ്ടര്ഖയ്ാരിച്്തോട്്ത്്ാകണ്്ിടര്തേശംഉൾ്്ലപ്്ട്ന്്െങ്്തോത്്്
രഞ്്ായത്്്അേിർ്്ത്്ികൾ്്അരച്്്രരിതോധനകർ്്ശനമാക്്്
ന്്.്ജില്്ലോലീസ്തമധാേിയ്ലരഉത്്രേിലന്്്അരിസ്്ാനത്്ി
ലാണ്നരരരി.ഡിസേഎസര്ിഅശവ്ക്മാർ്്,തരരാടപ്്്ലോലീസ്
ഇൻ്്സര്ക്റ്്ർ്്ലക.സ്മിത്്്ക്മാർ്്,സബ്്്ഇൻ്്സര്ക്റ്്ർ്്രി.ലക.
റഊഫ,്ലരര്േണ്്ാമ്ഴിലോലീസ്ഇൻ്്സര്ക്റ്്ർ്്രി.രാതജഷ്എ
ന്്ിേര്ലരതനത്േ്വത്്ിൽ്്രഞ്്ായത്്്അേിര്കൾ്്രങ്്ിട്ന്്
തോഡ്കൾ്്അരച്്.്ഇേിരങ്്ളിൽ്്കർ്്ശനരരിതോധനഏർ്്ലപ്്
ട്ത്്ി.െങ്്തോത്്്ടഗ്ാമരഞ്്ായത്്ിലന്്്സമീരരഞ്്ായത്്്ക
ളായക്ത്്ാളി,തരരാടപ്്,്ക്റ്്യ്ാരി,മര്തോങ്്ര,െക്്ിട്്രാറ,തേ
ളംത്രങ്്ിയരഞ്്ായത്്്കളിൽ്്നിന്്്രഞ്്ായത്്ിതലക്്്ോഹ
നങ്്ൾ്്ടര്തേശിക്്്ന്്ത്ംഈരഞ്്ായത്്്കളിതലക്്്ലകാേി
ഡ്നിർ്്ത്ദ്ശങ്്ൾ്്ലംഘിച്്്തോവ്ന്്ത്ംകർ്്ശനമായിേിലക്്ി
യിരിക്്്ന്്.്രഞ്്ായത്്്്അേിര്കൾ്്രങ്്ിട്ന്്ക്റ്്യ്ാരിതരരാ
ടപ്്്രാേയിലലലെറിയക്പ്്ളം,കരിയങ്്ാട്പ്ന്്യ്ലരച്േട്എ
ന്്ിേിരങ്്ില്ംമറ്്്രഞ്്ായത്്്അേിര്കളായമഹിമരാലം,ആ
േട്ക്്, തോക്്ാട്, രട്്ാണിപ്്ാറ, െേറംമ്ഴി, കല്്്ർ്്, ലേത്ക്ര
ത്്ക്രവ്എന്്ിേരങ്്ളിലാണ്തോഡ്കൾ്്അരച്്ത.്രഞ്്ായത്്ി
ലന്്്എല്്ാഭാഗത്്്ംസമക്്്ടര്െരണംനരത്്ിലയന്്്തക്്മകാ
രയ്സ്്്്ാന്്്ിംഗ്കമ്്ിറ്്ിലെയർ്്മാൻ്്ഇ.രി.സരീഷ്അറിയിച്്.്

ക്റ്്്യാരി:നരിപ്്റ്്ട്ഗാമരഞ്്ായത്്ിൽക്പ്്ളത്ച്ലയിലലരത്യ്
ക്്ണ്്ിതോരാലല്ന്്ോഴകഴിഞ്്േിേസംസാമ്ഹ്യത്ടോഹിക
ൾലേട്്ിനശിപ്്ിച്്സ്്ലംഇ.ലക.േിജയൻഎംഎൽഎസന്്ർശി
ച്്്.രാജ്യംട്രേിസന്്ിയില്ലരകരന്്്തോക്ത്പ്ൾകാർഷിക
േിളകൾനശിപ്്ിക്്്ന്്ത്അത്ങ്യറ്്ംതഖേകരമാലണന്്്ംക്റ്്
ോളികൾലക്്േിലരകർശനനിയമനരരരികൾസവ്ീകരിക്്ണലമ
ന്്്ംഅത്ദ്ഹംആേശ്യല്പ്ട്്്രരം.

വിളകൾനശിപ്്ിച്്ക്ഷിഭ്മിഇ.സക.വിജയൻഎംഎൽഎസന്്ര
ശിക്്്ന്്്.

കാരഷികവിളനശിപുുിചുുരചുകുതിലര
നടപടിസുവീകരികുുുക:ഇ.ചക.വിജയൻ

തരരാടപ്്:്തോഴിതക്്ട്ജില്്യ്ലരലനല്്റയായആേളരാണ്്ിയി
ലലലനൽ്്കർ്്ഷകർ്്അന്ഭേിക്്്ന്്ദ്രിേത്്ിലനേിലരകർ്്ഷ
കതൊർ്്ച്്സംസ്്ാനലസടക്ട്്റിലക.ലക.രജീഷ്ജലസേയ്ാടഗ്ഹം
നരത്്ി.കർ്്ഷകലോഴിലാളികൾ്്ലക്്പ്്ംരാരത്്്പ്്ക്്ാർ്്ഡ്രി
രിച്്്തോക്ഡൗൺ്്നിർ്്തദ്്ശങ്്ൾ്്രാലിച്്ായിര്ന്്്സേയ്ാടഗ്ഹം.
ക്റ്്യ്ാരിഇറിതഗഷൻ്്കനാൽ്്ജലംരാരതശഖതത്്ക്്്അമിേമായി
ഒഴ്ക്ന്്ത്ം,ക്റ്്യ്ാരിപ്ഴയിൽ്്നിന്്്ലേള്്ംതേലിതയറ്്സമയ
ത്്്രാരതശഖരത്്ിൽ്്എത്്്ന്്അമിേജലവ്ംലോണ്്്േിളലേ
ത്്ിയലനല്്്ലോയ്ലേട്ക്്ാനാോലേകർ്്ഷകർ്്ദ്രിേത്്ിലാ
ണ്.ലനല്്്േിളയ്ന്്ഒര്മാസക്്ാലംകനാൽ്്ജലംരാരത്്്എ
ത്്്ന്്ത്േരയ്കയ്ം,ക്റ്്യ്ാരിപ്ഴയിൽ്്നിന്്്ലേള്്ംകയറ്്്ന്്
േിന്േിസിരിനിർ്്മിച്്്ഷട്്ർ്്ലേയക്്്്കയ്ംലെയേ്ാൽ്്യടത്്്മ്
രതോഗിച്്്ലോയത്്നരത്്ാവ്ന്്സ്്ലത്്ാണ്ലേള്്ംകയറി
ലനൽ്്ക്ഷിനശിക്്്ന്്ത്.ലോത്ലേലോഴിലാളികലളകിട്്ാൻ്്
ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ന്്കാർ്്ഷിക തമഖലയിൽ്് ലേള്്ത്്ിൽ്്നിന്്് ലോ
യ്ത്്്നരത്്ാൻ്്ലോഴിലാളികലളയ്ംകിട്്ാനില്്.േരിശ്രഹിേ
ടഗ്ാമമായിടര്ഖയ്ാരിക്്്ലമന്്്രറഞ്്ഭരണാധികാരികള്ലരഅ
േഗണനകാരണംകർ്്ഷകർ്്ലനൽ്്ക്ഷിപ്ർ്്ണ്്മായിഉതരക്്ി
ക്്ാൻ്്േയ്്ാലറട്ക്്്കയാലണന്്്ലക.ലക.രജീഷ്ആതോരിച്്്.
അമിേജലടര്ോഹംലോണ്്്ദ്രിേത്്ിലായകർ്്ഷകർ്്ക്്്അരി
യത്്ിരനഷ്്രരിഹാരംനൽ്്കണലമന്്്ംഅതദ്്ഹംആേശയ്ലപ്്ട്്.്

കര്്ഷകമോര്്ച്്സംസ്്ാനസസകക്ട്്റിസക.സക.രജീഷ്ജലസതയ്ാ
കര്ഹംനടത്്്ന്്്.

ചനലുുകരുുഷകരുുദുരിതതുുിലുു:ജേസതുയാഗുരഹംനടതുുി

റംസാൻകിറുു്വിതരണം
ക്റ്്്യാരി:യ്ത്്് തോൺട്ഗസ്
ക്റ്്്യാരിമണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിയ്ലര
തനത്േ്വത്്ിൽറംസാൻകിറ്്്
േിേരണംനരത്്ി.ടര്സിഡണ്്്
എ.ലക.േിജീഷ് ആേ്യ കിറ്്്
സകമാറി.യ്ത്്്തോൺട്ഗസ്
ഭാരോഹികളായഅട്ഫീേി,ജ്
സനദ്,രാസിം,ലിജീഷ്,ജാഫ
ർഷാമിൽ,ആഫീദ്എന്്ിേർ
തനത്േ്വംേഹിച്്്.
വകതാങുു്പദുുതികുു്
തുടകുുമായി
തരരാട്പ്്: െങ്്തോത്്് മണ്്
ലം തോൺ്്ട്ഗസ് കമ്്റ്്ിയ്ലര
തനത്േ്വത്്ിൽ്് ആരംഭിച്്
സകോങ്്്രദ്്േിയ്ലരഭാഗ
മായിപ്ർ്്ണ്്മായിതോക്ഡൗ
ൺ്് ട്രഖ്യാരിച്് രഞ്്ായത്്ി
ലലമ്ന്്ാംോർ്്ഡിൽ്്ലപ്്ട്്450
ക്ട്രാഗങ്്ൾ്്ക്്് അരികിറ്്്
േിേരണംമണ്്ലംടര്സിഡന്്്്
ഇ.രി.സരീഷ്നിർ്്േഹിച്്്.ബ്
ത്്്ട്രസിഡന്്്്സ്തരട്ന്്ൻ്്മ്
ത്ഞ്റഅധ്യക്്്യം േഹിച്്്.
ട്രകാശൻ്് കന്്ാട്്ി ലക.ലക.ര
ജീഷ്, േിതോേൻ്് ക്ന്്്മ്്ൽ്്,
ലക.ലക.ട്രഹ്ളാേൻ്്ത്രങ്്യ
േർ്്സംസാരിച്്്.
രദ്്േിയ്ലരഭാഗമായിരഞ്്ാ
യത്്ിലലേിേിധോർ്്ഡ്കളി
ല്ംആേിശ്യക്്ാർ്്ക്്് രച്്ക്്
റി കിറ്്്കള്ം നിരാലരരായ
തോഗികൾ്്ക്്്അേിശ്വമര്ന്്്
കള്ം എത്്ിച്്് നൽ്്കി. പ്
ർ്്ണ്്മായ്ംതോക്ഡൗൺ്്നി
യട്ത്്ണങ്്ൾ്്രാലിച്്്ലോണ്്്
രഞ്്ായത്്ിലലക്ട്േൽ്് തമ
ഖലകളിതലക്്് ട്രേർ്്ത്്നം
േ്യാരിപ്്ിക്്്ലമന്്് തനോക്്
ൾ്്അറിയിച്്്.
റമദാൻകിറുു്വിതരണം
േിര്രങ്്ാരി:രത്ത്രങ്്ാരിരാ
റപ്്്റം ഭാഗങ്്ളിലല നിർധര
രായ350ഓളംക്ട്ംരങ്്ൾ
ക്്്രിഡിരിയ്ംരിസിഏഫ്ം
സംയ്ക്്മായി റമോൻ കിറ്്്
അർഹര്ലര േീട്കളിൽ എ
ത്്ിച്്്േിേരണംലെയ്ത്.രി
ഡിരിനഗരസഭലസട്കട്്റിന
ജീബ്േീേീയ്ലരഅധ്യക്്േ
യിൽ മണ്്ലം ട്രസിഡന്്്്സ
ലാംേങ്്ൾകിറ്്്േിേരണംഉ
ദ്ഘാരനംലെയ്ത്.സമദ്രാറ
പ്്്റം,മ്സരാറപ്്്റം,നാസർ
രേിനാറ്ങ്്ൽഎന്്ിേർതന
േൃേ്വംനൽകി.
സഹായംനലകി
േിര്രങ്്ാരി: േർഷങ്്ളായി
അംഗീകാരവ്ംശപ്്ളവ്ംലഭി
ക്്ാലേ ട്രയാസല്പ്ട്ന്് അ
ധയ്ാരകർക്്്ലകാേിഡ1്9,ദ്രി
േകാലത്്്ആശ്വാസതമക്ക
യാണ്രരപ്്നങ്്ാരിഉരജില്്ാ
ലക.എസ്.രി.യ്കമ്്ിറ്്ി.േർഷ
ങ്്ളായിശപ്്ളമില്്ാലേഉരജീ
േനത്്ിന് അധ്യാരനത്ത്
ലൊപ്്ംഇേരമാർഗങ്്ൾതേരി
യിര്ന്്േർക്്്തോക്്്ഡൗൺ
കാലം േീരാ േറ്േിയാണ്സ
മ്്ാനിച്്ത്.
ലക.എസ്.രി.യ്സംസ്്ാനക
മ്്ിറ്്ിയ്ലരആഹ്വാനട്രകാരം
സമാഹരിച്്ത്കഅർഹരായ
അധയ്ാരകർക്്്മ്സ്്ിംലീഗ്മല
പ്്്റംജില്്ാഉരാധ്യക്്ൻഎം.
എഖാേർഓൺസലൻ ട്രാൻ
സ്ഫർേഴിനിർേഹിച്്്.രി.േി.
ഹ്സസൻ, എം.ലക.സഫസ
ൽ,സി.മ്ഹമ്്ദ്മ്നീർസംര
ന്്ിച്്്.

ഭകുുുയവസ്തുകുുൾ
വകമാറി
ക്റ്്്യാരി:തേളംട്ഗാമരഞ്്ായ
ത്്ില്ന്്കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ണി
തലക്്്എഐസേഎഫ്തേളം
തമഖല കമ്്ിറ്്ി രലേ്യഞ്ജന
ങ്്ള്ംരച്്ക്്റികള്ംനൽകി.
തമഖലസിട്കട്്റിസിരജീഷിൽ
നിന്്്ംസിഡിഎസ്ലെയർതര
ഴ്സൺ രി സ്ജ ഏറ്്്ോങ്്ി.
ലകസേ്യൻ,എൻരിസ്ജിത്,
ജലീഷ്കര്തോത്്്,എൻലക
മഞജ്്ടര്സാദ,്എൻരിസ്നി
ൽഎന്്ിേർരല്ങ്ട്ത്്്.

സാമുഹികഅകേം
പാേിചുു്കുടുുികൾുു
പടുുംപറതുുി
മലപ്്്റം: തോക്ഡൗൺ്്േിന
ത്്ിൽ്് ക്ട്്ികൾ്് സാമ്ഹിക
അകലംരാലിച്്്സവ്ത്്ംേീട്ക
ളില്ംസർ്്ക്്ാർ്്െിൽ്്ട്ഡൻ്്സ്
തോമ്കളില്ംഇേരതോമ്ക
ളില്മായിസ്വത്്മായിനിർമിച്്
രട്്ംരറത്്ി.ക്ട്്ികൾ്്ക്്്മാന
സികഉല്്ാസംനൽ്്കാൻ്്ജില്്ാ
ശിശ്സംരക്്ണയ്നിറ്്്ംജി
ല്്ാസെൽ്്ഡ് ലേൽ്്ഫയർ്് ക
മ്്ിറ്്ിയ്ംസംയ്ക്്മായിസം
ഘരിപ്്ിച്്'രട്്ംഅകലങ്്ളിതല
ക്്്രറത്്്..സാമ്ഹികഅക
ലംരാലിക്്്.'എന്്രരിരാരി
യ്ലര ഭാഗമായാണ് രട്്ം രറ
ത്്ിയത്.
രരിരാരിയ്ലര ജില്്ാേല ഉ
ദ്ഘാരനം േേന്ർ്് െിൽ്്ട്ഡ
ൻ്്സ് തോമിൽ്് ജില്്ാ സെ
ൽ്്ഡ്ലേൽ്്ലഫയർ്്കമ്്ിറ്്ിലെ
യർ്്മാൻ്്അഡ്വ രി. ഷാതജഷ്
ഭാസ്കർ്്രട്്ം തോം സ്്്്്ഡന്്്്
ലസട്കട്്റിക്്്സകമാറിനിർ്്േ
ഹിച്്്.െിൽ്്ട്ഡൻ്്സ്തോമിലല
ഓതോക്ട്്ികള്ംരരിരാരിയ്
ലര ഭാഗമായി. െരങ്്ിൽ്്സെ
ൽ്്ഡ് ലേൽ്്ലഫയർ്് കമ്്ിറ്്ി
അംഗങ്്ളായഅഡ്വ.സി.സി
ധാനോസ്,ലക.രിേന്ജരീ
ഗം, േേന്ർ്് െിൽ്്ട്ഡൻ്്സ്
തോംസ്ട്രണ്്്രിന്തോൺ്്
എന്്ിേർ്്രല്ങ്ട്ത്്്.

വിലദശതുു്മരണചപടുനുുവരുചടമുതലദഹങുുൾ
നാടുുിചേതുുികുുണം:ചക.മുരളീധരൻ
േലതശരി:ലകാേിഡ്-19തോഗരാധമ്ലമല്്ാലേേിതേശത്്്മ
രണല്പ്ട്ന്്േര്ലരമ്േതേഹങ്്ൾഎട്േയ്ംലരല്ട്ന്്്നാട്്ിലല
ത്്ിക്്ാന്ള്്നരരരികൾസ്വീകരിക്്ണലമന്്്ലക.മ്രളീധരൻ
എംരിതകട്ന്്േിതേശകാര്യമട്ത്്ിതോക്റ്്ർജയശങ്്റിതോട്ക
ത്്ില്ലരആേശയ്ലപ്്ട്്.്ലകാേിഡ്-19തോഗേയ്ാരനനിയടത്്്ണ
വ്മായിരന്്ലരട്്നിർത്ദ്ശങ്്ളിലലഅേ്യക്്േരന്്ല്പ്ട്്ഉ
ത്േോഗസ്്ൻമാരില്ംേിമാനകപ്്നികള്ലരഇരയില്ംആശയ
ക്ഴപ്്ംഉണ്്ാക്്്ന്്ോയ്ംഅത്ലോണ്്്ലകാേിഡ്-19തോഗമ്
ലമല്്ാലേമരിക്്്ന്്േര്ലരമ്േതേഹംതോല്ംനാട്്ിലലത്്ിക്്ാ
ൻകഴിയാത്്അേസ്്യാണ്ള്്ത്.അേിനാൽഇക്്ാര്യംേ്യ
ക്്ിരരമായിരരിതോധിച്്്നിർതദ്്ശങ്്ളിൽേയ്ക്്േേര്ത്്ിമ്
േതേഹങ്്ൾകാലോമസംക്രാലേനാട്്ിലലത്്ിക്്ാന്ള്്ഉത്്
രവ്രന്്ലരട്്േർക്്്നൽകണലമന്്്ംമട്ത്്ിതോട്ലക.മ്രളീധ
രൻഎംരിആേശ്യല്പ്ട്്്.

േലതശരി : തോക്ഡൗൺ
നിയട്ത്്ണങ്്ൾരിൻേലി
ച് ്ാല്ം നഗരങ്്ളിലലയ്ം
നാട് ്ിൻ പ്റങ്്ളിലലയ്ം
തോട്്ൽ-റത്റ്്്റന്്്്കളി
ൽലരല്ട്ന്്് ഭക്്ണംരാ
കംലെയ്ത്േിളപ്്ാനാവ്
തൊഎന്്ആശങ്് ഉരമക
ളിൽ തേേലാേിരരർത്്്
ന്്്. മിക്്സ്്ാരനങ്്ളി
ല്മ്ള്് അട്ക്്ള, തോ
ഡൗണ്കളിൽ മ്ൻക്ട് ്ി
സ്ക്്ിച്്തോറിന്ംരിരി
യാണിക്്്മ്ള്്അരി,രല
ഹാരങ്്ൾക്്ായ്ള്് സമ
േ, കറില്പ്രി കൾ, േരി,
ൊയല്പ്രി,തോർലിക്സ്,
ത്രങ്്ിയേലയല്്ാം പ്പ്്
ൽ രാധിച് ്് നശിച്്് കഴി
ഞ്്്.
രാട്േങ്്ള്ംഅരവ്യട്ത്്ം
ഉൾലരലരയ്ള്്ലേല്്ാം
ക്്ാവ്രിരിച്്്ഉരതോഗശ്
ന്യമായി.ഇക്്ണക്്ിൽമാ
ട്േം ലക്്ങ്്ള്ലര നഷ്്മാ
ണ്തോട്്ൽ-റത്റ്്്റന്്്്ന
രത്്ിപ്്്കാർ തനരിട്ന്്
ലേന്്്തകരളതോട്്ൽആ
ൻഡ് റത്റ്്്റന്്്് അതൊ
സിതയഷൻഭാരോഹികൾ
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.അതൊസി
തയഷനിൽ േലതശരി യ്
നിറ് ്ിൽ മാട്േം 75 ഓളം

അംഗങ്്ള്ണ്്്.ഇേരിൽമി
ക്്േര്ം ഏലറ ട്രയാസ
ത്്ിലാണ്ള്്ലേന്്് യ്
ണിറ് ്് ലസട്കട് ്റി ലേസ്്് ്്ന് ്്്
തോട് ്ൽ ഉരമ ോമ് ലേളി
ല്പ്ട്ത്്ി.
നാരാലകഅരച്്ിട്ന്്േിന്
മ്ന്്് േിേസം മ്ൻലര േ
ല്ന് നഗരത്്ിലല തോട് ്
ല്കൾഅരത്ക്ണ്്ിേന്്ി
ര്ന്്്.ലകാേിഡ്ഭീേിയിൽ
തോട്്ൽതോലിക്്ാരായമ
റ്നാരൻ യ്ോക്്ൾസ്്
ലം േിട് ്തോലരയാണ് രല
തോട് ്ല്കള്ം അരച്്ിതര
ണ്്ിേന്്ത്.അന്്്നാട്്ിൽ
തോയേർരലര്ംഇനിേി
രിച്്്േരില്ല്ന്്ാണ്സ്െ
നകൾ.മാട്േമല് ് സർക്്ാ
ര്ംആതോഗ്യേക്പ്്്ംനി
ഷ്കർഷിക്്്ന്് കർശന
നിരന്്നകൾ ട്രകാരം
തോട്്ല്കൾക്്്ട്രേർത്്ി
ക്്ാന്മാേില്്.
സർക്്ാരില്ന്്ഭാഗത്്്നി
ന്്്ലേള്്ം,സേേ്യ്േിഎ
ന്്ിേയിൽട്രത്േയകഇളവ്
കിട് ്ിയില്ല്ങ് ്ിൽ തോട് ്ല്
കൾത്റന്്് ട്രേർത്്ിപ് ്ി
ക്്്ന്്േിഷയംപ്ന:രരി
തോധിത്ക്ണ്്ിേര്ലമന്്ാ
ണ്സംഘരനാതനോക്്ള്
ലരരക്്ം.

നിയപ്ത്്ണംരിൻവലിച്്ാൽദോട്്ൽ
ത്റന്്്പ്രവർത്്ിക്്്ന്്തിൽആശങ്്

കുടിചവളുുതുുിനുവവദുയുതികണകുുൻ
േഭിചുുിചുലുനുുാലുകുപം
തേഞ്്ിപ്്ലം:രട്്ികജാേിതോളനിയിൽക്രിലേള്്രദ്്േിക്്്
സേേ്യ്േികണക്്ൻലഭിച്്ില്ല്ന്്്ആത്ക്രം.ലകഎസ്ഇരി
യ്ലരഅനാസ്്ലയന്്്.രള്്ിക്്ൽട്ഗാമരഞ്്ായത്്്19ോർഡി
ലലഅയ്്ൻങ്്ാളിരട്്ികജാേിതോളനിയിലലക്രിലേള്്രദ്്േി
ക്്ാണ്സേേ്യ്േികണക്്ൻലഭിച്്ില്ല്ന്്ാത്ക്രമ്ള്്ത്.മല
പ്്്റംജില്്ാരഞ്്ായത്്്2017-18ോർഷികരദ്്േിട്രകാരംഇര്
രത്്ഞ്്്ലക്്ംര്രെിലേഴിച്്ാണക്്രിലേള്്രദ്്േിടര്വ്ത്്ി
പ്ർത്്ീകരിച്്ത്.ഒന്്രമാസംമ്പ്്്േല്ന്ട്രവ്ത്്ിപ്ർത്്ീക
രിച്്്ക്രിലേള്്േിേരണത്്ിന്സജ്്മായിട്്്ംലകഎസ്ഇരി
അധിക്േർസേേ്യ്േികണക്്ൻനൽകിയില്ല്ന്്്തോളിനി
ോസികൾരറഞ്്.്ടര്േയ്ത്്ിപ്ർത്്ീകരിച്്യ്രൻേലന്്സേ
േ്യ്േികണക്്ൻലഭ്യമാക്ന്്േിനാേശ്യമായഎല്്ാതരഖകള്ം
ലകഎസ്ഇരിക്്്സമർപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.എന്്ാൽതോക്-ഡൗൺക
ഴിയാലേസേേ്യ്േികണക്്ൻനൽകാനാേില്ല്ന്്ാണ്ലകഎ
സ്ഇരിഅധിക്േര്ലരനിലരാട്.ന്റിൽരരംരട്്ിക്്ാേിേി
ഭാഗത്്ിൽലരട്്ക്ട്ംരങ്്ൾഅരക്്ംകാലിക്്റ്്്യ്ണിതേഴ്
സിറ്്ിക്്്കിഴക്്്ലെനക്്ൽഭാഗല്ത്നിരേധിആള്കളാണ്
ക്രിലേള്്ക്്ാമംലോണ്്്ട്രയാസല്പ്ട്ന്്ത്.ലകാേിഡ്-19
ല്ന്്രശ്്ാത്്ലത്്ിൽതോക്ഡൗണിലനത്രർന്്്തോളനിനി
ോസികൾേീട്കളിൽഒത്ങ്്ികഴിതയണ്്അേസ്്യിൽക്രി
ലേള്്ക്്ാമവ്ംഇേർക്്്ഇര്ട്്രിയായ.്ഇത്സംരന്്ിച്്്മലപ്്്
റംജില്്ാകലക്റ്്ർ,ജില്്ാരഞ്്ായത്്്ട്രസിഡന്്്്,എക്സിക്യ്ട്്ീ
വ്എഞ്്ിനീയർഎൽഎസ്ജിഡിമലപ്്്റം,എന്്ിേർക്്്രദ്്േി
ഭാരോഹികളായരണിക്്ാരത്്്സ്ട്രമണ്യൻ,രാജൻഎന്്ിേ
ർരരാേിനൽകിയിരിക്്്കയാണ്.

തോഴിത്ക്ട്: ഗൾഫ് ഉൾല്പ്
ലരേിതേശരാജ്യങ്്ളിൽനിന്്്
ടര്ോസികള്ലരമ്േതേഹംനാ
ട്്ിൽഎത്്ിക്്്ന്്േിന്േരസ
മായതകട്ന്്ആഭ്യത്്രമട്ത്്ാല
യത്്ില്ന്് പ്േിയ ഉത്്രവ്
രിൻേലിക്്ണലമന്്്ആേശ്യ
ലപ്്ട്്്എംലകരാഘേൻഎംരി
ട്രധാനമട്ത്്ിക്്് അരിയത്്ര
സത്ന്ശമയച്്്. ഇത്സംര
ന്്ിച്്്അന്ക്ലനരരരിസ്വീ
കരിക്്ാൻതേ്ോമയാന-ആഭയ്
ത്്രമടത്്്ാലയങ്്ൾക്്്നിർതദ്്
ശംനൽകണലമന്്്എംലകരാ
ഘേൻനതരട്ന്്തൊേിതോട്ക
ത്്ിൽആേശ്യല്പ്ട്്്.േിേിധ
േലങ്്ളിലല ഇരലരരല്കലള
ത്രർന്്ാണ് െരക്്് േിമാന
ങ്്ൾ മ്തഖന മ്േതേഹങ്്ൾ
നാട്്ിതലക്്്അയക്്ാൻഅന്
മേി ലഭിച്്ത്. എന്്ാൽ കാർ
തോസർേീസ്സംരന്്ിച്്േയ്
േസ്്യിൽമ്േതേഹങ്്ൾഎ
ത്്ിക്്്ന്്ത്ട്രത്േയകംരരാമ
ർശിക്്ാത്്േിനാൽ േരസം
തനരിട്കയാണ്.അരരിഷ്ക്
േനരരരികളാണ്കഴിഞ്്േി
േസംലെസ്ന്എയർതോർട്്ി
ല്ൾല്പ്ലര കണ്്ത്. േിമാന
ത്്ാേളത്്ിലലത്്ിച്് മ്േതേ

ഹംേിട്്്നൽകിയില്്.ക്സേ
ത്്ിൽ മരണമരഞ്് തോഴി
ത്ക്ട്മണിയ്ർസ്വതേശിഎം
േി േിതോേില്ന്്യ്ം മാതേലി
ക്്രസ്വതേശിേർഗീസ്ഫിലി
പ്്ില്ന്്യ്ം മ്േതേഹങ്്ൾ ഖ
ത്്ർഎയർതേഴ്സില്ന്്കാർ
തോേിമാനത്്ിൽഎത്്ിക്്ാ
ന്ള്്േീര്മാനംആഭ്യത്്രമ
ട്ത്്ാലയത്്ില്ന്്അന്മേിയി
ല്ല്ന്് കാരണംച്ണ്്ിക്്ാട്്ി
അേസാനനിമിഷംേരഞ്്്.
നമ്്്ലരമട്ത്്ാലയംേല്ന്ഇ
ത്്രലൊര്നിലരാട്സ്വീകരി
ച്്േിൽ ട്രോസികൾക്്ിരയി
ൽേ്യാരകമായദ്:ഖവ്ംഅമ
ർഷവ്മ്ലണ്്ന്്്എംലകരാഘ
േൻച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

പ്രവാസികള്ടെമ്തദേഹം
എത്്ിക്്ാന്ള്്വിലക്്്നീക്്ണം:
എം.ടകരാഘവൻ തരരാട്പ് ് :തോതോണട്രേി

തോധത്്ിന്സകത്്ാങ്്്മാ
യി രാജ്യസ്രക്്ക്്് മഞ്്ി
ല്ംമഴയില്ംലോട്ംേനങ്്
ളില്ലൊല്ക്യായി കണ്്ിമ
െിമ്്ാലേ കാേൽ്് നിൽ്്ക്്്
ന്്ഭരന് ്ാർ് ്.സിആർ് ്രിഎഫ്
തരരാട്പ്്ോട് ്് സ്ആപ്്്ക്ട് ്ാ
യ്്്മയ്ലരതനത്േ്വത്്ിൽ്്തര
രാട്പ്്,ക്റ് ്്യാരി,രാല്ത്ശ്രി
എന്്ീമ്ത്ന്ളംനിതോജക
മണ്്ലങ്്ളിലലരേിതനതോ
ളംേര്ന്്കമ്്്യ്ണിറ് ്ികിച്്
ണ്കളിതലക്്് ഭക്്ണം ഉ
ണ്്ാക്്ാന്ള്്രലേ്യഞ്ജന
കിറ്്്കൾ്് േിേരണം ലെ

യ്ത്.രാജ്യത്്ില്ന്്രലഭാഗ
ത്്ായ് തസേനത്്ിതലർ് ്ല്പ്
ട് ്ിരിക്്്ന്്േർ്്നാരിനായ്ോ
ട് ്് സ്ആപ്്്ക്ട് ്ായ് ്്മയില്ലര
സമാഹരണം നരത്്ിയാണ്
സഹായംനൽ്്കിയത്.തോട്്്
ർ് ്, കായണ്്, ലോച്്ാട്, െങ്്
തോത്്്, ക്ത്്ാളി, െക്്ിട് ്
രാറ, ലെറ്േണ്്്ർ് ്, തരരാ
ട്പ്്,തേളം,കായല്ക്രി,ക്
രാച്്്ണ്്്,തമപ്്യ്്്ർ് ്,അരിക്്്
ളം,ക്റ് ്്യാരി,ഉത്ള്്യരി,കാേി
ല്ംരാറ,കീഴരിയ്ർ്്എന്്ീര
ഞ്്ായത്്്ളിലാണ് കിറ് ്്  ന
ൽ്്കിയത്.രണ്്ായിരംര്രയ്
ലര കിറ്്്കളാണ് ഓതോ ര

ഞ്്ായത്്ില്ംേിേരണംലെ
യ്േത്. രാജ്യത്്ില്ന്് രല
തോണ്കളില്ംരലകാലാേ
സ്്കളില്ം രാജ്യത്്ില്ന്്
സ്രക്് ഊട് ്ി ഉറപ് ്ിക്്്ന്്
സിആർ് ്രിഎഫ് ജോന്്ാര്
ലരഈ ക്ട് ്ായ് ്്മ് ്യ്ലരഈ 
സഹായംേളലരതയലറഅഭി
നന്്നം അർ് ്ഹിക്്്ന്്ോ
ലണന്്് രഞ്്ായത്്് ട്രസി
ഡന്്്്മാര്ംലമപ്്ർ് ്മാര്ംരറ
ഞ്്്.ഇനിയ്ംഭാേിയിൽ്്ഇ
ത്തോല്ള്്രല ട്രവ്ത്്ി
കളില്ംഒര്ഭാഗമാകാൻ്്ഈ
ക്ട് ്ായ്മയ്ക്്് കഴിയല്ട് എ
ന്്്ംഅേർ്്ആശംസിച്്്.

കമുുുയുണിറുുികിചുുണുകളിലേകുു്പേവുയഞുജനകിറുുുകൾുുനലുുകി

തേഞ്്ിപ്്ലം:കാലിക്്റ്്്യ്ണിതേഴ്സിറ്്ിഎം
ത്ല്യിസ്യ്ണിയൻസർേകലാശാലയിലലര
ണ്്ായിരത്ത്ളം ജീേനക്്ാർക്്് സൗജന്യമാ
യിമാസ്ക്കൾേിേരണംലെയ്ത്.റജിസ്ട്രാ
ർസിഎൽതോഷി-യ്ണിയൻട്രസിഡന്്്്എ
സ്രത്്ജക്്്നൽകിഉദ്ഘാരനംലെയ്ത്.ലക
സ്ട്രഹ്്ണ്യൻ,േിതോദ്എൻനീക്്ാംപ്റത്്്
,രിസരീഷ്,എന്്ിേർസന്്ിഹിേരായിര്ന്്്.

കാലിക്്റ്്്യ്ണിതേഴ്സിറ്്ിഎംത്ല്യിസ്യ്
ണില്ന്്തനത്േ്വത്്ില്ള്്ഭരണസമിേികള്
ലരേീര്മാനട്രകാരംമ്ഖ്യമട്ത്്ിയ്ലരദ്രിോ
ശവ്ാസനിധിയിതലക്്്കാലിക്്റ്്്യ്ണിതേഴസ്ി
റ്്ിഎംത്ല്യിസ്ഹൗസിങ്്്ലൊസസറ്്ി25ല
ക്്ംര്രയ്ം,കാലിക്്റ്്്യ്ണിതേഴ്സിറ്്ിേനി
േസഹകരണസംഘം3ലക്്ംര്രയ്ംനൽകി
യോയ്ംഭാരോഹികൾേ്യക്്മാക്്ി.

മാസ്കുകൾവിതരണംചെയുതു



രെരളം വിവിധജില്്െളിൽ
ചിെിത്്യില്ള്്വർ

തിര്വനന്്പ്രം2
കൊല്്ം6

പത്്നംതിട്്3ആലപ്്്ഴ0

ഇട്ക്്ി4
രൊട്്യം3

എറണാക്ളം2

ത്ശ്ർ0
പാലക്്ാട്6

മലപ്്്റം2

ൊസർരഗാഡ്17 െണ്്്ർ56

വയനാട്1

രൊഴിരക്ാ്ട്14

മഹാരാപട്്്6430

രെരളം448
തമിഴന്ാട്1683

െർണാടെം463 ആപധ്്്955

കതലങ്്ാന984

ഗ്ജറാത്്്2624
മധയ്പപ്രദശ്1852

രാജസ്്ാൻ1964

പഞ്്ാബ്277
ഹരിയാന272

ജമ്്്െശമ്ീർ427

ബംഗാൾ514

യ്പി1604

ഡൽഹി2376

ആദയ്15സംസ്്ാനങ്്ള

ആകെരോഗബാധിതർ
27,53,627
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ആകെ116

രോെം മരണം
1,92,326

സപ്െയിൻ
രോഗബാധിതർ2,19,764
മരണം22,524
ഫര്ാൻസ്
രോഗബാധിതർ1,58,183
മരണം21,856
ഇറാൻ
രോഗബാധിതർ88,194
മരണം5574
ചചന
രോഗബാധിതർ82,804
മരണം4632
യ്പക
രോഗബാധിതർ1,38,078
മരണം18,738
പബൽജിയം
രോഗബാധിതർ44,293
മരണം6679
ജർമനി
രോഗബാധിതർ1,53,584
മരണം5577

പനതർലൻഡസ്്
രോഗബാധിതർ36,535
മരണം4289

ഇന്്്യ ആകെരോഗബാധിതർ
23,452

രേദമായവർ
4814

മരണം
723

രേദമായവർ
7,62,042

യ്എസഎ്:രോഗബാധിതർ8,88,002 |മരണം50,319
ഇറ്്ലി:രോഗബാധിതർ1,89,973 |മരണം25,549

സപ്ര്ിംക്്ർ:സർക്്ാർനിലരാടിനന
ശക്്ിനപ്്ട്ത്്്ന്്വിധി-മ്ഖയ്മപത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: സന്േുിംകുുര കരാറുമായി മു
പുനുടുുുപോകാനാണുഹൈപുകുടതിസരകുുാരി
പോടുേറഞുുകതനുുുംഇതുസരകുുാരനിെോടി
കനശകുുികപുുടുതുുുനുുതാകണനുുുംമുഖയുമനനുുുി
േിണറായിവിജയൻഅവകാശകപുുടുുു.
നേുതിേകുുംഉനുുയിചുുആപോേണങുുളംുആ
പകുുേങുുളംുനിരാകരികുുുനുുതാണുഇടകുുാെഉ
തുുരവ.ുകരാരറദുുാകുുണം,അകലുുങുുിലപസുുുുകച
യുുണംഎനുുായിരുനുുപലുുനേുതിേകുുആവശയും.
ഇതുരണുുുംപൊടതിസവുീകരിചുുിലുു.സരകുുാരഇ
പപുുഴുളുു നേുവരതുുനങുുളുമായിമുപുനുടുുുപോ
വുകതകനുുകചയുുും.ഡാറുുാസുരകുുയുകടകാരയു
തുുിലസരകുുാരപനരകതുുതകനുുവയുകുുമായ
നിെോടുസവുീകരിചുുു.അതിലഒരാശയകുുുഴപുുവു
മിലുു.സതയുവാങമുുെംമുപഖനഹൈപകുുടതികയ
യംുഅതറിയിചുുു.
""പൊടതിഒരുവാദതുുികുുുഘടുുതുുിലകാരയു
ങുുൾമനസിൊകുുാൻേെപോദയുങുുളംുപോദി
കുുും. ഉതുുരവുസുവയുകുുമാണ.ു കരാറിലസര
കുുാരേറഞുുതിനുവിരുദുുമാണുപൊടതിവിധി
എനുു്കരുതുനുുിലുു.കരാരതുടരാനപലുുപൊടതി

വിധി?''-ഇതുസംബനുുിചുുപോദയുതുുിനുമുഖയുമ
നനുുുിമറുേടിനലകി.
േൗരകുുുഅനുവാദംമുൻകുരവാങുുാകതഡാ
റുുഉേപോഗികുുാകമനുുനിെോടുസരകുുാരപൊട
തിയിലസവുീകരിചുുതികനപുുറുുിമുഖയുമനനുുുിയുകടമ
റുേടിഇങുുകന:""ഇതിനുകഴിഞുുദിവസംഞാൻ
മറുേടിനലകിയതാണ.ുഇപപുുൾനമുകുുുളുുേ
െസവുാതനുുുയങുുളംുനാംഉപേകുുിചു്ുനിലകുുുനുുു.
േെ മൗെികാവകാശങുുളംു ഇപപുുഴിലുുാതുുകത
നുുാണ?ുസംഘംപചരാനംുസചുുരികുുാനംുസവുാ
തനുുുയംഇലുുാതായി.ഒരുസംസുുാനതുുുനിനുു്മ
കറുുരിടപതുുകുുുയാനതുകചയുുാൻകഴിയികലുുനു്ുേ
റയാൻകഴിയുപോ?ഇകോരുനേുപതുയകകാെമാ
ണ.ുആകാെതുുികുുുനേുപതുയകതനാംഉൾകകുു
ണുുുപോകണം''.
""ഒരു പകസില വാദികുുാൻ ഹവദഗദുയുമുളുു
ആൾവനുുുവാദികുുും.അതുസവുാഭാവികമാണ.ുഇ
വികടആവാദംപൊടതിതകനുുഅഭിനദുുിചുുിടുുു
ണു്ു.അതുുരംവാദങുുൾഅവതരിപുുികുുകപുുടരുതു
എനു്ുആനഗുൈികുുുനുുവരകുുാണുഅതിലനേുയാ
സം.സന്േുിംകുുറികനകൊപണുുഡാറുുവിശകെനം

കചയുുാൻകഴിയുഎനു്ുേറയുപപുുൾഅകതങുു
കനആപോഗയുനേുവരതുുകകരഅേമാനികുുുനുു
താവംു?ആപോഗയുനേുവരതുുകരാപോഡാറുുഅ
വപോകനം കചയുുുനുുത?ു നാടുുുകാരകുുിതികോ
നുുുംഒരുേരാതിയുമിലുു.നമുുളിപപുുഴംുകടുതുു
ഭീഷണിയിൊണ.ുഒരുഘടുുതുുിലപോഗംവലുുാകത
വയുാേിചുുുകൊണുുിരുനുുപപുുൾ ദശെകുുങുുൾകുു്
ചികിതുുപവണുുിവരംുഎനുുഘടുുതുുിലഅതിനു
കുതയുമായ ഡാറുു പവപണു?ു അകുുാരയുതുുില
സന്േുിംകുുറികനപപുുകെപോകകതുുതകനുുഅറി
യകപുുടുനുുകമുുനിഇവികടകയതുുി.
നമുുുകട വിവരങുുൾ പോരനുുുപോകിപലുുഎ
നുുായിചിെരുകടഉതകുണഠു.അതുശരിയുമാണ.ു
അതു പോരാതിരികുുാനുളുു ഉറപുു് സരകുുാര
ഹകകുകുണുുു.ഇകുുാരയുതുുിലസിേിഎംനിെ
ോടുഎനുുാകണനുു്എലുുാരകുുുംഅറിയാമപലു.ു
അതുതകനുുയാണു ഞാൻ േറഞുുുകൊണുുിരി
കുുുനുുത'ു'-മംുബയില നിനുു് വകുുീെികന കൊ
ണുുുവനുുതികനകുുുറിചുുും സിേിഎം നയതുുിനു
വിരുദുുമാപോസരകുുാരികുുുനടേടിഎനുുപോ
ദയുതുുിനംുഉതുുരമായിമുഖയുമനനുുുിവിശദീകരിചുുു.

ചരക്്്വാഹനങ്്ള്്
സതയ്വാങമ്്ലം
കര്തണം
തിരുവനനുുപുരം:അയലുുസം
സുുാനങുുളിലുുനിനു്ുപകരളതുുി
പെയകുു്ുവരുനുുചരകു്ുവാൈന
ങുുളികെഹനുഡവരുുമാരംുസൈാ
യികളംുഅവരുകടപേരുൾുുകപുുടു
നുുസതയുവാങമുുെവംുതിരിചുുറി
യലുുപരഖകളംുകയുുിലുുകരുതാ
ൻുുവാൈനഉടമകപോടുനിരുുപദുുശി
കുുണകമനു്ുസംസുുാനകോെീസ്
പമധാവിപോകനുാഥുകബൈറ്.ത
മിഴനുാട,ുകരുുണുുാടകഎനുുിവിട
ങുുളികെചീഫുകസനകുടുുറിമാരുുകുുും
സംസുുാനകോെീസ്പമധാവിമാ
രുുകുുുംഅയചുുകതുുിൊണുഡിജി
േിഇകുുാരയുംആവശയുകപുുടുുത.ുഉ
നുുതതെചരുുചുുയിലുുഉണുുായതീ
രുമാനകതുുതുടരുുനുുാണുഈന
ടേടി.അയലുുസംസുുാനങുുളിലുു
നിനു്ുവരുനുുപോറികളിലുുേെ
പപുുഴംുഒരുഹനുഡവരുുമാനതുമാണു
ഉണുുാവുക.ഈേഴുതുമുതകെടു
തു്ുരണുുാമകതുുഹനുഡവറംുസ
ൈായിയുകമനുുപേരിലുുപകരള
തുുിപെയകുുുുംപകരളതുുിലുുനി
നുുുംആൾുുകുുാകരകടതുുുനുുതാ
യിനശുദുുയിലുുകപുുടുുിടുുുണു്ു.ഈ
സാൈചരയുതുുിൊണുസംസുുാന
കോെീസ്പമധാവിഅയലുുസം
സുുാനങുുൾുുകു്ുകതുുയചുുത.ു

സൈായംനീട്്ിന്റ്രിന്്ിട്്അമ്്മാര;
ഐകയ്ദാരഢയ്വ്മായിവിജയ്
തിരുവനനുുപുരം:നുറുേിനുുിടുുരണു്ുവ
നിതകൾതങുുളുകടവാരധകയുകാെകേ
ൻഷൻമുഖയുമനനുുുിയുകടദുരിതാശവുാസ
നിധിയിപെകുുു നലകിയപപുാുൾ തമിഴു
സിനിമാതാരംവിജയു10െകുുംരുേന
ലകിഐകയുദാരഢയുംനേുകടിപുുിചുുു.
നാരീശകുുിപുരസക്ാരപജതാവു105
വയസുളുുകൊലുുംനേുാകുുുളംസവുപദശി
നിഭാഗീരഥിഅമുുയംു103വയസുുുളുുക
ണുുുരുുആെപചുുരിയികെതമുുായിഅമുു
യുമാണുഒരുമാസകതുുകേൻുുഷൻുുതുക
നലുുകിയത.ു
പൊഴിപകുുടുഡിസന്ടുികറുു്ുപോടുുറികുു
ബുപൊഴിപകുുടുകമഡികുുലുുപൊകളജി
നുനാലുകവുുുിപെറുുറുകൾുുഅടകുുംഒരു
പൊടിരുേവിെവരുനുുകമഡികുുലുുഉേ
കരണങുുൾുുെഭയുമാകുുി.േയുുനുുുരുുപോടുുറി
കുുബുമപചുുശവുരതു്ുഡിസ്ഇൻുുകഫകുഷ
ൻുുപകനദുുുംആരംഭിചുുു.
ബിഎസഎ്ൻുുഎലുുഓഫീസരുുമാരുകട
സംഘടനസചുുാരുുനിഗംഎകസുികയുുടുുീ
വുഅപോസിപയഷൻുുവിവിധകമഡികുു
ലുുപൊകളജുകളികെകു്ുേിേിഇകിറുുുക
ൾുുഎതുുികുുാൻുു8,28,000രുേസംഭാവ
നകചയതു.ു

ആരുു.േരപമശവുരൻുുേിളുു നടുസു്ുുുകമയുു
ണിറുുികിചുുണിപെകു്ുസാധനങുുളംുആ
പോഗയുനേുവരുുതുുകരുുകുുായി500മാസക്ു
കളംുനലുുകി.
ബിേിസിഎലുു കൊചുുി റിഹഫനറി
കോഴിൊളികൾുു61,83,881രുേ.
ആറുുിങുുലുു മണുുെതുുികെ വിവിധ
സുുാേനങുുളംുനാടുുുകാരംു1,14,38,758
രുേ.
പുതുകുുാടു താലുകു്ുആശുേനതുിയി
കെകൈഡുപനഴസു്ബീനകുമാരി 1െ
കുുംരുേ.
മാൈിപൊകളജിലുുനിനു്ുറിടുുയരുുകച
യതുകനുോഫ.കക.വി.ജനാരുുദനൻുു 1െ
കുുംരുേ.
റിടുു.കനുോഫ.സുശീൊമാരുുഷൻുു50,000
രുേ.
അയരുുെഡിലുുനിനുുുളുുപോ.വികറുുു
രുുഎഡഗുരുുപോറിസ്4,85,000രുേ.
കുണുുറയികെപോടു്ുപകകസു്പബകുു
റികോഴിൊളികൾുു1െകുുംരുേ.
യുഹണറുുഡുകസപറുുുികുടാങു്ു,സിഇഒ
യംുസൈനേുവരുുതുുകരംു10,43,121രുേ.
ആരുു.േരപമശവുരൻുുേിളുു നടുസു്ുുുഒരുെ
കുുംരുേ.

മുൈമുുദുറബീഅ,്ോളയം10,000രുേ.
പൊടുുയംസവുപദശിേി.ആരുു.രാജുഒരു
െകുുംരുേ.
പൊടുുയം കമഡികുുലുു പൊകളജികെ
ഓരുുപതുുേീഡികസു് സരുുജൻുു പോ. 
എം.സി.പോമിചുുൻുുമുനുുുെകുുംരുേ.
ോസുുുുരുുേി.വി.ചാപകുുകേനുുപകുു
സത്ലുുമിഷൻുുപൊടുുയംഒരുെകുുംരുേ.
പൊടുുയംജിലുുാസൈകരണആശുേ
നതുികോഹസറുുി20െകുുംരുേ.
കാഞുുങുുാടുപമൊപകുുടു്ുഎ.സി.കണുു
ൻുുനായരുുസമ്ാരകഗവ.യുേിസക്ുൾുു
നേുധാനഅധയുാേകൻുുപോ.കൊടകുുാടു
നാരായണൻുുഒരുമാസകതുുശമുുളമായ
85,190രുേയംുഭിനുുപശഷികുുാരനായമ
കനുെഭികുുുനുുകേൻുുഷൻുുതുകയംുപച
രുുതു്ു1െകുുംരുേ.
കാരുുതുുികപുുളുുിതാലുകു്ുഹെനബുറി
കൗണുുസിലുു2,30,680രുേ.
കൊലുുംപൊട,ുകൊടുുാരംഹറസമ്ിലുു
മാകനജിങുഡയറകറുുുരുുവി.ആരുു.പുഷേ്
ൻുു1െകുും.
പൊടുുയംകളപനുരുുറുുികെോരുുടു്ുഹടംജീ
വനകുുാരുുസമാൈരിചുു50,000രുേ.
വി.ആരുു.നേുസാദുപചരുുതുുെ10െകുും

രുേ.
മെപുുുറംഎടവണുുയികെഅറഞുുികുു
ലുുനഗുാഹനറു്ുഎം.ഡി.ജമാലുുമുൈമുുദുസ
കുുാതു്ുവിൈിതതുുിലുുനിനു്ുഅഞുുുെ
കുുംരുേ.
കഴകുുുടുുംഹസനികസക്ുളികെ1974
ബാചു്ുകുടുുികൾുുപചരുുനു്ുരണുുുെകുുംരുേ.
കാനുുപുരംഎ.േി.അബുബകുുരുുമു
സുുിയാരുകടസുുാേനമായ മരുുകുുസിലുു
േഠികുുുനുുകാശമുീരുു,െഡാകു്ുഎനുുീസം
സുുാനങുുളിലുുനിനുുുളുു15വിദയുാരഥിക
ളുകടസകുുാതു്ുധനസൈായതുുിലുുനി
നു്ു15,000രുേ.
കരുനാഗപുുളുുിസവുപദശിഹുഹസൻുു
സകുുാതു്ുധനസൈയതുുിലുുനിനു്ുഒരു
െകുുംരുേ.
വിഷുഹകനീടുും:അകുുയുഎം.സതീ
ഷ,്കൊടുുാരകുുര5000രുേ.പതവനുുുരുുഗ
വ.എചു്ു.എസ.്എസ്വിദയുാരുുതുുിഅനഘ.
എ.എൻുു10,000രുേ.േളുുികുുലുു,ചാങുു
യിലുുപുതിയവീടുുിലുുകുടംുബാംഗങുുൾുു
പചരുുനു്ു1െകുുംരുേ.അഞുുു,പേരുരുുകുു
ട10,600.മെയാളംേളുുികുുുടംകുടുുികൾുു
15,000.കക.കക.കറുപുുൻുുകുടുുി50,000രു
േ

അബക്ാരിനിയമത്്ിൽനേദഗതി;രനക്്അപര്സക്്ം
തിരുവനനുുപുരം:പോകുറുുറുകടകു
റിപുുടിയുമായി വരുനുുവരകുു് സം
സുുാനകബവറുിജസ്പൊരപുുപറഷ
ൻകവയരൈൗസിലനിനുു്മദയുംനി
യമേരമായി അനുവദികുുാവുനുു
വിധതുുിലഅബകുാരിചടുുതുുില
എകഹുസസ്വകുപു്ുപഭദഗതിവരു
തുുി.പോകുഡൗണിനുമുമുുായിരു

നുുുഇത.ുഎനുുാല, പോകുറുുറുകട
കുറിപുുടി നേുകാരമുളുു മദയുവിതര
ണംഹൈപകുുടതിതടഞുുസാൈ
ചരയുതുുിലഈപഭദഗതിഅനേുസ
കുുമാകയനുു്അധികുതരഅറിയി
ചുുു.ഈരീതിയിലമദയുവിലേനഉ
ണുുാവിലുു.
ഇതുസംബനുുിചുു്ഇനുുകെരാ

നതുിചാനലവാരതുുവനുുപോകട
മദയുേര ആകാംകുുപോകട ഇതി
നുളുു മാരഗം ആരാഞുു് ചുറുുി
പോടുകയായിരുനുുു.എനുുാല,േ
ഴയ ഉതുുരവാണികതനുുും ഇതു
കൊണുു്നേുപോജനമികലുുനുുുംഅ
റിഞുുപോകടഅവരവീണുുുംനി
രാശരായി.

പകനദുുുസരകുുാരപൊകുഡൗണ
കാെതുു്മദയുവിലേനനിപരാധിചുു
തുകകാണുുാണുസംസുുാനതു്ുമദയു
വിലേനസാധയുമാകാകതവനുുത.ു
പകനദുുുസരകുുാരഇളവുഅനുവദി
ചുുാലുടൻസംസുുാനതുു്വിലേന
പുനരാരംഭികുുും.

പര്വാസികലെതിരിലകലൊണ്്്വരാന്്
നിര്്നദശിക്്ാനാവില്്:ഹൈനക്്ടതി
കൊചുുി:കൊവിഡികുുുേശുുാ
തുുെതുുിലനേുവാസികകളമട
കുുികകുുണുുുവരാൻുുപകനദുുുസ
രുുകുുാരിപോടു നിരുുപദശികുുാ
നാവികലുുനു്ുഹൈപകുുടതി.ഇ
ടകുുാെഉതുുരവുനേുാപോഗിക
മലുു. ഒരുെകുും പേരുു വിപദശ
തുുുനിനുുും നാടുുികെതുുിയാ
ലുു പവരുുതിരിചുു് കവുാറഹുുുൻുു
കചയുുാൻുുസൗകരയുമുപുടുഎ
നുു് പൊടതി പോദിചുുു. 5,000
പോകറുുുരമാരംു 20,000 നഴു
സുമാരംു പവണുുിവരിപലുുകയ
നുുുംപൊടതിആരാഞുുു.
ഇകുുാരയുതുുിലുു പകരള സ
രുുകുുാരുുസവുീകരിചുുനടേടികൾുു,
കമഡികുുലുുസംവിധാനങുുളട
കുുംഅടിസുുാനസൗകരയുങുു
കളകുുുറിചുുുളുു റിപപുുരുുടുു് ന
ലുുകാൻുുപൊടതിആവശയുകപുു
ടുുു. നേുവാസികകള തിരികക
കൊണുുുവരുനുുതുപോകുഡൗ
ണുുമാനദണുുങുുളിലുുകവളുും
പചരുുകുുുനുുതിനുസമമാകിപലുു
എനുുും പൊടതി സരുുകുുാരി
പോടുപോദിചുുു.

നേുവാസികകള മടകുുികുകു
ണുുുവരുനുു കാരയുതുുിലുു ൈ
രുുജിപോകുഡൗണിനുപശഷം
േരിഗണികുുുനുുതാണു ഉചി
തം. സൈതാേമുകണുുങുുിലംു
സരുുകുുാരികുുു േരിമിതികൾുു
പൊടതിമനസിൊകുുുനുുു.നേു
വാസികൾുുകുു് എംബസിക
ൾുുചികിതുു ഉറപുുാകുുണം. ഗ
രുുഭിണികളുകടയംു കുടുുികളു
കടയംുകാരയുതുുിലുു നേുപതുയക
ജാനഗുത പവണകമനുുും പൊട
തിനിരുുപദശിചുുു.
മറുുു രാജയുങുുൾുു തങുുളുകട
േൗരനുുാകര നാടുുിപെകുുു മട
കുുികകുുണുുുപോകുനുുുകണുു
നുു്ൈരുുജികുുാരൻുുപൊടതിയി
ലുുവാദിചുുു.എനുുാലുുഅവരു
കടനയവംുനിയമവുമലുുനമുുു
പടകതനുു്പൊടതിഅഭിനേുായ
കപുുടുുു.തുടരുുനു്ുൈരുുജികമയുര
ണുുിപെകുു് മാറുുി. ഇതര സം
സുുാന കോഴിൊളികളുകട
സുരകുുസംബനുുിചുുൈരുുജി
യംു പൊടതി േിനുുീടു േരിഗ
ണികുുും.

സം്ആപ്്്രണിമ്ടക്്ി
കൊചുുി:സന്േുിംകുുരഇടോടുമാ
യിബനുുകപുുടുുൈരുുജിയിലുുവാ
ദം പകൾുുകുുുനുുതിനികടസംു 
ആപു്ുേണിമുടകുുി.വിഡിപോ
പൊണുുഫറൻുുസിങുുിനു ഉേ
പോഗികുുുനുുഈ ആപുുിപകുു
ഷൻ വഴിയാണു ഹൈപുകുട
തിവാദംപകടുുിരുനുുത.ു എനുുാ
ലുു,വാദതുുിനികടആപുുിനുസാ
പങുുതികേിഴവുകളുണുുായി.ഇ
പോകട വാദം പകൾുുകുുലതാ
തകുാെികമായിനിരുുതുുിവചുുു.
േിനുുീട,ു2.15ഓകടനടേടികൾുു
പുനഃരാരംഭിചുുു.
21നാണുഈപകസിലുുആ

ദയുംവാദംപകടുുത.ുഅനുുുംസംു
വഴിയായിരുനുുു പൊടതി നട
േടികൾുു.എനുുാലഈആപുു്
സുരകുുിതമകലുുനുുുപകനദുുുസ
രുുകുുാരുുഏജൻുുസിയായഇനുുുയ
ൻുുകംേയുുടുുരുുഎമരുുജൻുുസികറ
സപ്ോണുുസ് ടീം (സിഇആ
രുുടി-ഇനുുുയ)പനരപതുുതകനുു
അറിയിചുുിരുനുുതായി പകനദുുു
ആഭയുനുുര മനനുുുാെയംവയുകുു
മാകുുിയിരുനുുു.
സംുആപു്ുവഴിസവുകാരയുവി
വരങുുൾുു പോരാൻുു സാധയുത
യുകണുുനുുായിരുനുുുപകനദുുുനി
െോട.ു

സ്രക്്ാപര്ശ്നമിലല്്ന്്്സര്്ക്്ാര്്
കൊചുുി: ആവശയുമായ സുരകുുാ മു
ൻുുകരുതലുുഎടുതുുാണുഡാറുുഅനാ
െിസിനായിസന്േുിംകുുറിനുവിവരങുുൾുു
ഹകമാറുനുുകതനുുു സംസുുാന സ
രുുകുുാരുുഹൈപുകുടതിയിലുു.ഡിഐ
ഡുുുിഫിപകുുഷൻുു,മാസ്കിങുതുടങുുി
യസുരകുുാരീതികൾുുേിൻുുതുടരുുനുുു
കൊണുുാണുവിവരങുുൾുുഹകമാറുനുു
കതനുുുസരുുകുുാരിനുപവണുുിൈാജരാ
യഐടിവിദഗധുകുടിയായഅഭിഭാ
ഷകഎൻുു.എസ.്നപുുിഹനപൊടതി
കയഅറിയിചുുു.
അപോണിഹമപസഷൻുു,മാസ്കിങു
തുടങുുിയഡീഐഡുുുിഫിപകുുഷൻുുരീ
തികൾുുഅവെംബിചുുുമാനതുപമമുനുുാം
കകുുികുുുഡാറുുഹകമാറാനാവുഎനു്ു
പകനദുുു സരുുകുുാരികുുു അഭിഭാഷകൻുു
ചുണുുികുുാടുുിയപപുുഴാണുസംസുുാനം
ഇകുുാരയുംവിശദീകരിചുുത.ു
പനരകതുുപകസ്േരിഗണനയുകകുു
ടുതുുപപുുൾുുസംസുുാനസരുുകുുാരിനു
മുനുുിലുുപൊടതിഏതാനംുപോദയുങുു
ൾുു ഉയരുുതുുിയിരുനുുു. നിയമവകുപുുു

കാണാകതഐടികസനകുടുുറിഎനുുിനു
സവുനുുംനിെയിലുുതീരുമാനകമടുതുുു,
നയുുപോരുുകു്ുപൊടതികയഎനുുിനുവയു
വൈാരതുുിനുവചുുു,സവുകാരയുതയംുവി
വരസുരകുുയംുനേുധാനമപലു,ുസന്േുിംകുു
റികുുുവിശവുാസയുതകയകുുുറിചു്ുസരുുകുുാ
രുുഎനുുുകൊണു്ുേറയുനുുിലുുതുടങുുിയ
പോദയുങുുളാണുപൊടതിഉയരുുതുുിയത.ു
ഡാറുുഅനാെിസിനുസരുുകുുാരുു എ
ങുുകനയാണുസന്േുിംകുുറിപെകു്ുഎതുുി
യകതനു്ുപൊടതിആരാഞുുു.സന്േുിം
കുുരുു മാനതും എനുു നിെയിപെകുുു സ
രുുകുുാരുുഎനുുുനിഗമനതുുികുുുഅടി
സുുാനതുുിൊണു എതുുിയകതനു്ു ജ
സുുുുിസ്പദവൻുുരാമചനദുുുൻുുപോദിചുുു.
വിവരസംരകുുണംമൗെികാവകാ
ശമാകണനുുുംഅതുെംഘികുുുനുുകരാ
രുുറദുുാകുുണകമനുുുംൈരുുജികുുാരൻുുആ
വശയുകപുുടുുു.പഡറുുസുരകുുയുകടകാരയു
തുുിലുുസരുുകുുാരുുവയുകുുതവരുതുുിയി
ടുുിലുുഅതിനാലുുഅരകുുിതാവസുുതു
ടരുകയാകണനുുും ൈരുുജികുുാരുു ആ
പോേിചുുു.

സര്്ക്്ാരിനോട്നോദയ്ങ്്ള്മായി
ഹൈനക്്ടതി
കൊചുുി:സന്േുിംകുുരവിഷയതുുിലുുസരുുകുുാരിപോടുപോദയുങുു
ൾുുപോദിചുു്പകരളഹൈപുകുടതി.ഡാറുുപോരുപോഎനുുആ
ശങുുയാണുൈരുുജിയികെനുുുപൊടതിവയുകുുമാകുുി.ഡാറുുസവു
കാരയുതസംരകുുികുുാൻുുനയുുപോരുുകുുിപെകുു്ഓടാനാവിലുു.ഡാ
റുുസംരകുുിപകുുണുുതുസരുുകുുാരികുുുനേുാഥമികഉതുുരവാദി
തുുമാണ.ുനിയമവകുപുു്അറിയാകതഐടികസനകുടുുറിതീരുമാ
നകമടുതുുതുശരിയകലുുനുുുംപൊടതിനിരീകുുിചുുു.
എനുുുകൊണുുാണുസന്േുിംകുുരകമുുനികയകതരകുഞുടുതുു
കതനുുപോദയുതുുിന,ുഅടിയനുുരസാൈചരയുമായതിനാകെനുുു
സരുുകുുാരുുമറുേടിനലുുകി.എനുു്അടിയനുുിരസാൈചരയുമാ
കണനുുുപൊടതിപോദിചുുു.ഡാറുുകയകുുാൾുുവലുതാണുജീവ
കനനുുസരുുകുുാരുുനിെോടുബാെിശമാകണനുുുംപൊടതിേറ
ഞുുു.
ഡാറുുപശഖരികുുുംമുൻുുപുവയുകുുികളുകടഅനുമതിപതടിപോ
എനുുുംപൊടതിപോദിചുുു.ഡാറുുപുറുുുരുുകചയുുുനുുതുമംുഹബ
യികെആമപോണുുകസരുുവറിൊകണനുുുംണതുഅനുവദനീയ
മാകണനുുുംസരുുകുുാരുുേറഞുുു.സന്േുിംകുുറികന എങുുകന
പനുോസികയുുടുു്കചയുുുകമനുു്പോദിചുുപൊടതി,ഡാറുുയിലുുഅവ
രുുകുു്അകസുസ്ഉപുടുകയനുുുംപോദിചുുു.കചറിയകാെയളവി
പെകുു്അകസുസ്ഉകണുുനുു്സരുുകുുാരുുമറുേടിനലുുകി.

3 പേ ര്്ക്്് ക ്ടി കൊ വി ഡ,്
15 പേരക്്് പേദമായി
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തുു്മുനുുുപേരുുകുുുകുടികൊ
വിഡ-ു19സുുിരീകരിചുുതായിമു
ഖയുമനനുുുിേിണറായിവിജയൻ.
കാസരുുപോഡുജിലുുയിലുളുുഇ
വരുുകുു്സമുുരുുകുുതുുിലുകടയാ
ണുപോഗമുണുുായത.ു
സംസുുാനതുു്15പേരാണു
ഇനുുകെപോഗമുകുുി പനടിയ
ത.ു കാസരുുപോഡു ജിലുുയികെ
അഞുുുപേരുപടയംുേതുുനം
തിടുു,മെപുുുറം,കണുുുരുുജിലുുക
ളിലുുനിനുുുളുുമുനുു്പേരുകട
വീതവംുകൊലുുംജിലുുയികെഒ
രാളുകടയംുേരിപോധനാഫ
െമാണുകനഗറുുീവായത.ുഇപോ
കട 331 പേരാണു ഇതുവകര

കൊവിഡിലുു നിനുുു മുകുുി
പനടിയത.ു 116 പേരാണുനിെ
വിലുുസംസുുാനകതുുവിവിധ
ആശുേനതുികളിലുു ചികിതുു
യിലുളുുത.ു
21,725പേരാണുനിരീകുുണ
തുുിലുളുുത.ുഇവരിലുു 21,243
പേരുു വീടുകളിലംു 482 പേരുു
ആശുേനതുികളിലംു നിരീകുു
ണതുുിൊണ.ു 144 പേകരയാ
ണുഇനുുകെആശുേനതുിയിലുു
നേുപവശിപുുിചുുത.ുപോഗെകുുണ
ങുുളുളുു21,941പേരുകട സാം
േിളുകൾ േരിപോധനയകുുു്
അയചുുതിലുുെഭയുമായ20,830
എണുുതുുികുുു ഫെം കനഗറുുീ
വാണ.ു

ആമോഗയ്വിവരംഎക്്്
സവ്കാരയ്ത,അത്ത്ക്്ി
വിറ്്സർക്്ാർനടപടിഅ
മന്വഷിക്്്കഎന്്പ്്ക്്ാർ
ഡ്ോയികക.എസ.്ശബരീ
നാഥൻഎംഎൽഎയ്കട
മനത്തവ്ത്്ിൽഇന്്കെ
കസപക്മട്്റിമയറ്്്കേയിൽ
മഗറ്്ിന്മ്ന്്ിൽനടത്്ിയ
പപ്തിമഷധം.

കൊച്്ിനഗരപരിധിയികെ65ാംഡിവിഷനായകത്ക്്ടവ്മേഖെമൊവിഡ്മോട്്്
സമ്ോട്്ായിപപ്ഖയ്ാപിച്്തികനത്ടർന്്്കല്രിൽനിന്്്കത്ക്്ടവിമെക്്്ള്്മോഡ്
ത്ടങ്്്ന്്ിടത്്്കോെീസ്ഗതാഗതംപ്ർണോയം്മല്്ക്്്കെയത്മപ്്ൾ.

- മ ന ുഷെ ലുുി

TSR/KKD
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കോവിഡം്രചേരക്്ടന്്ആയിഷയം്
മരുപാ ഫ. എ ൈ.് േി വ ദാ ൈ്കോവിഡം്ആയിഷ

യം്തമ്്ികേന്്്ബ
ന്്ംഎന്്്വായനക്്ാ
ര്്അത്്്തകപ്്രട്്ക്്്ം.
ശിവദാസ്സാര്്തമാശ
പറയ്െയാരോഎ
ന്്്ംരോദിരച്്ക്്്ം.പ

ണ്്്ക്ട്്ിെകളപ്്റ്്ിക്്്ന്്രോദയ്ങ്്ള്്രോദി
ക്്ാന്്ക്ട്്്നിന്്ിര്ന്്ആള്്ആണരല്.്
കജര്്മന്്സില്്വറില്്എതത്ശതമാനംസി
ല്്വര്്ഉണ്്്എന്്്രോദിച്്ത്ൊനം്മറന്്ി
ട്്ില്്.അക്്ാേത്്്െവ്ിസ്രോദയ്മ്ണ്്ാക്്ല്്
ഒര്കമഗാപരിപാടിയായിര്ന്്്.ൊനം്
രോ.പി.ഇ.രൊമസ്സാറം്രോ.എ.പി.
രൊമസ്സാറം്കത്പാര.പി.സി.രോണ്്
സാറം്ക്ടിപി.ഇ.രൊമസ്സാറിക്്്വീട്്ീ
ല്്മണിക്്്റ്െള്്ഇര്ന്്്ഗൗരവമ്ള്്രോ
ദയ്ങ്്ള്്ഉണ്്ാക്്്മായിര്ന്്്.അതിനികട
െങ്്ള്്ചിേക്സ്തിരോദയ്ങ്്ളം്തിര്
െിക്്യറ്്്മായിര്ന്്്.അതികോന്്ായിര്
ന്്്ജര്്മന്്സില്്വര്്രോദയ്ം.ജര്്മന്്സി
ല്്വറില്്സില്്വര്്പ്ജയ്മാണ്എന്്താണ്
രോദയ്ത്്ികേതമാശ.ആക്ട്്്രോഹത്്ി
ല്്അഥവാരോഹസങ്്രത്്ില്്നിക്്ലം്
സിങ്്്ംരോപ്്റ്രമഉള്്്!
എന്്ാല്്,2020ഏതപ്ില്്18ന്രാവികേ
എക്്്തേയില്്വന്്രോദയ്മായിര്ന്്്
രോവിഡം്രചേര്ക്ടനആയിഷയ്മായി
എന്്്ബന്്ംഎന്്ത.്അത്പരക്്തമാശ
രോദയ്മല്്.ഗൗരവമ്ള്്രോദയ്ം.ൊതല്ള്്
രോദയ്ം.രെരളംരോവിഡ്രോഗബാധകയ
നിയതന്്്ിക്്്ന്്തില്്വേിയവിജയംരനടി
രോെത്്ികോര്മാത്െയായി.വിദഗദ്
ര്്ക്്്പഠിക്്ാന്്മകറ്്ര്രെരളരൊഡല്്ഉ
ണ്്ായിരിക്്്ന്്്.അഭിമാനെരമായആരന
ട്്ത്്ിന്്പിന്്ില്്രചേര്ക്ടന്്ആയിഷയ്
മ്ണ്്്എന്്്സമ്രിക്്ണം.ൊരണംരെരളം
സമ്്്ര്്ണ്്സാക്്രതരനടിയതായിതപ്ഖയ്ാ
പിച്്തിക്്്മ്പ്്താംവാര്്ഷിെമായത്ത
കന്്ൊരണം.രെരളത്്ിക്്്ആസാക്്ര
തരോവിഡ്നിയതന്്്ണതപ്വര്്ത്്നങ്്
ള്്ക്്്അടിത്്റയായിനിന്്ിട്്്ണ്്്എന്്്ഇ
കന്്ങ്്ിലം്നാംഓര്്രക്്രണ്്?
രോവിഡിക്്്ആതെ്മണമ്ണ്്ായരപ്്ള്്
രെരളംഉണര്്ന്്്.ആരോഗയ്രംഗക്ത്വിദ
ഗധ്ര്്ൊരയ്ൊരണസഹിതംരോവിഡ്വയ്ാ
പനത്്ിക്്്ശാസത്ത്ംവിശദീെരിച്്്.രോ
പ്്്കോണ്്്ചെനന്്ായിെഴ്െണകമന്്
തിക്്്തപ്ാധാനയ്ംവയ്ക്്മാക്്ി.ജനങ്്
ള്്ക്ട്്ംക്ടര്കതന്്്ംഅെന്്്നിലക്്്ണ
കമന്്്ംക്ടിനിര്്രദശിച്്്.എന്്ാല്്എതത്
വിദഗദ്ന്്ാര്്എതത്ഭംഗിയായിൊരയ്ങ്്ള്്
വിശദീെരിച്്ാലം്അന്സരിരക്്ണ്്ത്ജന
ങ്്ളാണരല്.്സാമാനയ്ജനങ്്ള്്.അവര്്ൊ
രയ്ങ്്ള്്മനസ്്ിോക്്ാന്്െഴിവ്ള്്രായിരി
ക്്ണം.രവണ്്തത്സാമ്ഹയ്രോധമ്ള്്വ
രായിരിക്്ണം.ആരോഗയ്സാക്്രതഉള്്വ
രാെണം.ച്ര്ക്്ത്്ില്്അവരക്്്ശരിയാ
യശാസത്ത്രോധമ്ള്്വരായിരിക്്ണം.
രെരളത്്ികേജനങ്്ള്്ക്്്ഈരോഗയ്തെ

ള്്ഉണ്്ായിര്ന്്്.മ്ഴ്വനജനങ്്ള്്ക്്്ംഉ
ണ്്ായിര്ന്്്.അത്ണ്്ായത്രെരളംരനര
ക്ത്തകന്്രനടികയട്ത്്സമ്്്രണസാ
ക്്രതയില്കടയാണ.്അഥവാഅതില്്ക്
ടിയാണ.്അത്്രകൊര്ജനതരെരളത്്ില്്
ഉണ്്ായിര്ന്്ികല്്ങ്്ില്്രോവിഡ്രോഗവയ്ാ
പനംതടയ്ന്്തിലരെരളംവിജയിക്്്മാ
യിര്ന്്ില്്.
വര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്മ്്്ഒര്രാതത്ിൊന്്ജ
രമനിയികേമയ്്ണിച്്ിലകഹലഗ്-ഹയ്്ബ
ര്്ട്്്ദമ്്തിെള്കടവീട്്ിേിര്ന്്്രെരളക്ത്പ്്
റ്്ിയ്ള്്ഒര്വീഡിരോരോെണ്്താണ്ഇ
രപ്്ള്്ഓര്്ക്്്ന്്ത.്കഹലഗ്-ഹയ്്ബര്്ട്്്ക്
ടം്ബംെങ്്ള്കടക്ടം്ബവ്മായിസൗഹ്
ദംപ്േര്്ത്്ിയിര്ന്്്.വീഡിരോൊണാന്്
പേരാജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്ള്്അതിഥിെള്്എ
ത്്ിയിര്ന്്്.കഹലഗ്മദാമ്്െോമണ്്േ
ത്്ികേൊഴച്െളൊണിച്്്െോമണ്്േ
ത്്ികേെഥെളിഎകന്്ന്്്വിശദീെരിച്്ത്
രെട്്്ൊന്്അത്്്തകപ്്ട്്്.അങ്്കനരെര

ളത്്ികേപേവിധൊഴച്െള്്ൊണിച്്ിട്്്മ
ദാമ്്എല്്ാവരോട്മായിപറഞ്്്."സീ,രെ
രളഈസ്രോട്്്ഇന്്്യ.ഇറ്്്ഈസ്ജസ്്്്്
ചേക്്്ഔവരയ്രോപ്്്.'രെരളംഇന്്്യയി
കേമറ്്്സ്്േങ്്കളരപ്്കേയല്്,യ്രോപയ്
നനിേവാരമ്ള്്സ്്േമാണ്എന്്ായിര്
ന്്്അവര്്പറഞ്്ത.്
രെരളത്്ിക്്്ഈസവിരശഷതെള്്ഇ
വികടവളര്്ന്്്വന്്തിന്പിന്്ില്്ന്റ്്ാ
ണ്്്െള്്നീണ്്ചരിതത്മ്ണ്്്.രെരളത്്ിക്്്
സ്ഗന്്വിളെള്്വിരദശര്ത്ക്്്എത്്ിച്്
അറബിെള്്രെരളത്്ിക്്്രപരം്കപര്മ
യം്ക്ടിഅവികടഎത്്ിച്്്.രെരളത്്ി
ക്്്ഈവിരദശബന്്ംരെരളക്ത്വള
ര്്ത്്ി.രെരളമനസികനത്റന്്്.രെരള
ത്്ിരേക്്്എത്്ിയമിഷനറിമാര്്ഇവിട്
ക്ത്വിദയ്ാഭയ്ാസത്്ിന്ആധ്നിെമായമ്
ഖംനലെ്ി.തിര്വിതാംക്റം്കോച്്ിയം്ഒ
കക്്ഭരിച്്ിര്ന്്രാജക്ടം്ബങ്്ളം്വിദയ്ാ
ഭയ്ാസത്്ിനം്കോത്ജനാരോഗയ്സംരക്്
ണത്്ിനം്ഊന്്ല്്നലെ്ി.
തശ്ീനാരായണഗ്ര്വിരനര്പ്ല്ള്്ന
രോത്്ാനനായെര്്രെരളത്്ികേജന
ങ്്ള്കടസാമ്ഹയ്വീക്്ണക്ത്വിെസവ്

രമാക്്ി.രെരളത്്ില്്നിന്്്വിരദശര്ത്
ക്്്രോേിക്്ായിരോയവര്്തിരിച്്്രെരള
ത്്ിരേക്്്എത്്ിച്്ത്പണംമാതത്മല്്;
രല്്ബരആകോര്അവരോധവ്മാണ.്
രല്്ബല്്വിഷന്്.ഇങ്്കനതിെച്്്ംവയ്
തയ്സത്മാകോര്ജനസമ്ഹമായിവള
ര്്ന്്രെരളീയകരആരവശത്്ിക്്്കോട്
മ്ടിയികേത്്ിച്്്,ശാക്്ീെരിച്്ഒര്മഹാ
യജ്്മായിര്ന്്്സമ്്്രണസാക്്രതാ
യജ്്ം.

1991ഏതപ്ില്്18ല്്മേപ്്്റംൊരിയായ
രചേര്ക്ടനആയിഷരോഴിര്ക്കട്്മാ
നാഞ്്ിറചമതാനത്്്കവച്്്രെരളംസമ്്്
രണസാക്്രതചെവരിച്്വിവരംതപ്ഖയ്ാ
പിച്്ത്ചരിതത്സംഭവമായി.പട്്ിണിയായമ
ന്ഷയ്ാനീപ്സത്െംചെയികേട്ര്ത്ള്
എന്്പാട്്്രെരളത്്ിേര്ങ്ളമിര്ങ്ളം
സാക്്രതാതപ്വര്്ത്്െര്്പാടിനടന്്്.പ്
സത്െംപ്ത്്ന്്ആയ്ധമാകണന്്്ംഅവ
ര്്പാടി.അറിവാണ്ശക്്ി.അറിവ്രനടണം

എന്്വരആഹവ്ാനംകചയത്.്ആആരവശ
ത്്ില്്അക്്രമറിയാത്്വര്്അക്്രംപഠി
ച്്്.അവര്്ക്്്പരണ്്ഉണ്്ായിര്ന്്അറിവി
നങ്്കനക്ട്തല്്ആഴവം്െര്ത്്്ംഉ
ണ്്ാക്്ി.അറിവ്രനട്ന്്ത്ആനദ്്െരമാ
യഒര്അന്ഭവമാക്്ിമാറ്്ിഅത്്രംആ
യിഷമാര്്.അത്മാതത്മല്്സംഭവിച്്ത.്അ
ക്്രംപരണ്്അറിയാവ്ന്്വരം്ആആരവ
ശത്്ിരമാേയിലകപ്്ട്്്ണര്്ന്്്.അവരം്
അറിയാകതഅറിവിക്്്ആരാധെരായി.
അവരം്വായനപ്നരാരംഭിച്്്.അവരം്പ
ഠിച്്്.അങ്്കനഒര്തപ്രദശക്ത്മ്ഴ്വന്്
ജനതരയയം്ഉണര്്ത്്്ന്്,പഠിപ്്ിക്്്ന്്,
ചിന്്ിപ്്ിക്്്ന്്,വിശവ്മാനവവീക്്ണത്്ി
രേക്്്നയിക്്്ന്്,ഒര്ആരവശെരമായ
ക്ട്്ായമ്,സംഘടിതമായയജ്്ം,ഒര്പ
രക്്സവ്ാതതന്്്്യസമരൊേങ്്ളികേഇന്്്യ
യിലനടന്്ിട്്്ള്്്.
ഏതായാലം്സാക്്തരായജ്്ംരെര

ളീയരിലപ്തിയഉണര്്വ്ണ്്ാക്്ി.രെരള
ശാസത്ത്സാഹിതയ്പരീഷത്്്ംരെരളസ
ര്്ക്്ാരം്ൊനകരഡം്മറ്്രനെംസംഘടന
െളം്മതസാംസ്ൊരിെതപ്വര്്ത്്െരം്രാ
തഷ്്്ീയതപ്വര്്ത്്െരം് അധയ്ാപെരം്സാ

ധാരണക്്ാരം്ഒന്്ിച്്്ഒറ്്മനരസകടതപ്വ
ര്്ത്്ിച്്ത്കോണ്്ായിര്ന്്്സാക്്രതായ
ജ്്ംവിജയിച്്ത.്ആപരിശീേനംരെരളീയ
ര്കടഉള്്ിലഇന്്്ംനിേനില്ക്്്ന്്്ണ്്്.ഉ
ണ്്്എന്്ാണ്കോരോണരോഗവയ്ാപനത്്ി
കനതിരരനടന്്്കോണ്്ിരിക്്്ന്്യജ്്ം
കതളിയിക്്്ന്്ത.്എല്്ാഅഭിതപ്ായവയ്തയ്ാ
സങ്്ളം്മാറ്്ികവച്്്,എല്്ാനിയതന്്്ണങ്്ളി
ലം്അരോസരകപ്്ടാകത,എല്്ാെഷ്്പ്്ാട്െ
രളയം്തപ്തിരഷധകൊന്്്മില്്ാകതസവ്ീെരി
ച്്്,ഉറച്്മനരോകടരെരളീയരഇനിയം്ഒ
ന്്ിച്്്നിന്്്തപ്വര്്ത്്ിച്്ാല്്കോരോണ
യം്നമ്്്കടമ്ന്്ില്്പത്്ിതാഴ്ത്്്ം.നാം
വിജയിക്്്ം.ആതിരിച്്റിവാണ്ഇന്്്നമ്
ക്്ാവശയ്ം.
സാക്്തരായജ്്ത്്ില്്പകങ്്ട്ത്്സ
ന്്ധഭടന്്ാര്കടള്്ില്്െടന്്്ക്ടിയപ്രോ
ഗമനചിന്്യം്ശാസത്ത്രോധവം്തയ്ാഗസ
ന്്ദ്്തയം്എല്്ാംഅവകരപ്തിയമന്ഷയ്
രാക്്ി.അവരിലഎതത്രോഅധയ്ാപെര്
ണ്്ായിര്ന്്്.അവരാണ്പില്്ക്്ാേത്്്രെ
രളത്്ികേപാഠയ്പദ്്തിപരിഷ്ൊരത്്ിന്
മ്ന്്ിട്്ിറങ്്ിയതം്രെരളത്്ികേകോത്വി
ദയ്ാഭയ്ാസക്ത്രക്്ിച്്്ശക്്ികപ്്ട്ത്്ിവി
ജയിപ്്ിച്്തം്.മന്ഷയ്നമാറിയാലമേയം്
മറിയം്.അസാധയ്മായത്സാധയ്മാകം്.
ഒര്െഥക്ടിപ്്റയാം.വര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്
മ്്്െങ്്ള്കടപ്തത്ന്്ദീപ്റിേയനസില്്
രോേികചയത്ിര്ന്്ൊേം.െങ്്ള്്മം്
ചബയില്്ഒര്സദ്്ര്്ശനത്്ിോയിര്ന്്ഒ
ര്നാള്്അവന്്ഒര്െഥപറഞ്്്.െമ്്നി
യികേകൊഴിോളിെള്്ഉച്്ഭക്്ണത്്ിന്
പ്റത്്ിറങ്്്ം.എല്്ാവരം്അഞ്്്മിനിട്്്
കോണ്്്ഭക്്ണംെഴിക്്്ം.പിന്്ീട്ബഹ്ഭ്
രിപക്്ംരപരം്അവികടയം്ഇവികടയ്മാ
യിെിടക്്്ം.
കവയിേത്്ാണ്െിടരക്്ണ്്ിവന്്കതങ്്ി
ല്്മ്ഖക്ത്ര്ത്ണിയിടം്.അതത്തകന്.്
എന്്ാലഅവികടയം്ഇവികടയ്മായിഏ
താനം്രപര്്ഉറങ്്ാകതയിര്ന്്്എര്ത്വാ
യിക്്്ന്്ത്ൊണാം.ഒര്പഴയവാരിെ.ഒ
ര്പതത്ത്്ാള്്.അങ്്കനഎന്്്മാൊംഅ
വര്കടചെയില്്.അത്െണ്്ഒര്വടരക്്
ഇന്്്യന്്എഞ്്ിനീയര്്ഒര്ദിവസംദീപ്വി
രോട്പറഞ്്്."ദീപ,്െര്ട്ചിേര്്ഉറ
ങ്്ാകതക്ത്്ിയിര്ന്്്വായിക്്്ന്്ത.്അ
വകരല്്ാംമേയാളിെളാണ.്അക്്ാരയ്ംഎനി
ക്്്തീര്്ച്്യാണ!്'
നമ്ക്്്ംഅത്തീര്്ച്്യായിരിക്്ണംഎ
ന്്്ംതീര്്ച്്യായിരിക്്ണം.മേയാളിെളികേ
പ്ത്തേമ്റവായനയില്്നിന്്്മാറ്ര്ന്
എന്്ഒര്സംശയമ്ണ്്്.അവകരമാറാന
സമ്്തിക്്ര്ത.്അവരരയം്വായിപ്്ിക്്്െ.
അക്്രങ്്ള്്നമ്ക്്്ക്ട്്്ൊരാെകട്.്അ
റിവ്ആരവശമാെകട്്അറിവിക്്്െര്ത്്്
നമ്ക്്്വിരവെംപെരകട്.്ആെര്ത്്ിക്്്,
വിരവെത്്ില്്,നാംഒന്്ിച്്്നിന്്ാല്്കോ
രോണയല്്അരദ്്ഹത്്ിക്്്അനന്്രതേ
മ്റക്്ാരന്്വന്്ാലം്നാംരനരിടം്.ഏത്
കവല്്്വിളിയം്രനരിടാന്്െര്ത്്്ള്്,ഇച്്ാ
ശക്്ിയ്ള്്,ഒര്ജനതയായിനമ്ക്്്നി
ലക്്ാനാകം്!

മമമര്ൊ കവ്ിസ്

ഉ ത്് ര ങ്് ള്്

11.രോവിഡ്19
2.വ്ഹാന്്
3.ഹ്കബയ്
4.ശവ്ാസരോശനാളിനി
5.14ദിവസം
6.ച്മ,ത്മ്്ല്്,മ്ക്ക്േി
പ്്്,കൊണ്്രവദന

7.ശരീരതസ്വങ്്ളില്്നിന്്്
8.ദക്്ിണകോറിയ
9.രെരളം
10.െര്്ണാടെ
11.കോരോണചവരിഡി
ക്ടം്ബം
12.1937

ഡോ.  വ ർുുഗീ ൈ ്പി.  പ ുനുുു ൈ്
മാ ന ൈി ക ആ ഡോ ഗയു വി ഭാ ഗം ഡമ ധാ വി
ആ ല പുുു ഴ ൈ ർുുകുുാ ർുു മമ ഡി കുു ലുു ഡോ ഡേ ജു

2020മാര്്ച്്്25-ന്598ബാറ്െള്്,357ബിയര്്
പാര്്േറ്െള്്,301ബിവരറജസ്ഔട്്്കേറ്്്െ
ള,അരനെശതംെള്്്ഷാപ്്്െള്്എന്്ിവഒ
റ്്യടിക്്്പ്ട്്കപ്്ട്്്.മദയ്േഭയ്തകപകട്്ന്്്ഇല്്ാ
താക്രപ്്ള്്വയ്ാജമദയ് ദ്രന്്ങ്്ള്്,ആത്്
ഹതയ്െള്്,വിതഭ്ാന്്ിെള്്,അതെ്മങ്്ള്്ത്ട
ങ്്ിയഅരനെംദ്രന്്ങ്്ള്്ഉണ്്ാവാന്്സാ
ധയ്തയ്കണ്്ന്്്തപ്വചിക്്കപ്്ട്്്.രോവിഡ്
തപ്തിരോധത്്ില്്സവ്രണകമഡേിരേക്്്ഉ
ള്്ക്തിപ്്ികനഈ വെതപ്ശ്നങ്്ള്്തടസ
കപ്്ട്ത്്ാന്്സാധയ്തയ്ണ്്്എന്്വിേയിര്
ത്്ല്്വകരഉണ്്ായി.
എന്്ാല്്വേിയപര്ക്്്പറ്്ാകതപിന്്ാറ്്

േക്്ണങ്്ള്കടപരമാവധിൊോവധിയായ
രണ്്ാഴച്ക്്ാേംെടന്്്രോയി.ഏതാണ്്്ആ
യിരത്്ില്്താകഴരോഗിെള്്ക്്്കഡേീരിയം
കത്ടമന്്സ്എന്്തീതവ്പിന്്ാറ്്േക്്ണങ്്
ളക്്്്ചിെിത്്രതരടണ്്ിവന്്്.പരക്്കഡ
േീരിയംമ്േംമരണങ്്ള്്ഒന്്്മ്ണ്്ായില്്.
DTഎന്്ച്ര്ക്്രപ്്രില്്രപരില്്അറിയ
കപ്്ട്ന്്ഈമസത്ിഷ്െതപ്തിെരണത്്ിക്്്
ശരാശരിമരണനിരക്്്10മ്തല്്15ശതമാ
നംവകരയാണ്എന്്്ക്ടിഅറിയ്െ.രോ
വിഡ്തപ്തിരോധത്്ിക്്്നിതാന്്ജാതഗ്ത
ക്്ിടയില്്തശ്ദ്്ിക്്കപ്്ടാകതരോയഈരനട്്
ത്്ിന്പിന്്ില്്തപ്വര്്ത്്ിച്്മാനസിെആ
രോഗയ്രംഗകത്്തപ്വര്്ത്്െര്്ക്്്ഒര്െയ്്ടി
കോട്രക്്ണ്്ത്ണ്്്.

കണക്്്കള്്കബളിപ്്ിക്്്നന്്?
ബിവരറജസിന്മ്ന്്ികേനീണ്്െയ്,്ബാ
റ്െളികേതിരക്്്,മദയ്ത്്ില്്നിന്്്ംസ
ര്്ക്്ാരിന്െിട്്്ന്്ശതരോടിെള്കടവര്മാ
നം-ഇവയ്മായിഒത്്്രചര്്ന്്്രോക്ന്്ി
ല്്രല്്രെവേംആയിരംരപര്്ക്്്മാതത്രമചി
െിത്്രവണ്്ിവന്്്ള്്്എന്്്ള്്ഒര്സ്്ി
തിവിവരണം

ഡലു ുറു്ു മാ യി ചുു ഡേ ഷം 
ആ ദയും മ ുത ലുു ക ണ കുുു ക ുടുുാം...
രെരളത്്ില്്നടന്്പഠനങ്്ള്്ൊണിക്്്
ന്്ത്18നം്65നം്ഇടയക്്്്തപ്ായമ്ള്്പ്
ര്ഷന്്ാരില്്മദയ്രത്്ട്ള്്അഡിക്്ന്്2.4
%രപര്്ക്്്ംമദയ്ത്്ിക്്്ദ്ര്പരോഗം
(Alcoholabuse)1.2%രപര്്ക്്്ംആണ്ഉള്്ത്
എന്്ാണ.്അതായത്ക്തയ്മായഎണ്്ത്്ി
രേക്്്മാറ്്ിയാല്്മ്ന്്്േക്്രത്്ളംരപര്്ക്്്
അഡിക്്ന്്,ഒന്്രേക്്രത്്ളംരപര്്ക്്്ദ്
ര്പരോഗംഎന്്്അന്മാനിക്്ാം.ബഹ്ഭ്
രിപക്്ംവര്ന്്ബാക്്ിയ്ള്്വര്്രോഷയ്ല്്
തഡ്ിങ്്ിങ്എന്്രസഫ്രോണില്്(സ്്ിരമാ
യിഅങ്്കനഒന്്്രട്്എന്്്ള്്ത്തര്്ക്്
വിഷയംതകന്്യാണ)്നില്്ക്്്ന്്്എന്്്െ
ര്താം.പരക്്നാേരേക്്ംക്ടം്ബങ്്ള്്
അപെടരമഖേയിോണ.്ഈനാേരേക്്
ത്്ില്്1000രപര്്ക്്്മാതത്ംമതിയായിര്രന്്
ചിെിത്്മദയ്ാസക്്ിരോഗമാണ്എന്്്പറ
ഞ്്്ഇതത്യം്ൊേംഈവിദഗധ്ര്്നകമ്്െ
ബളിപ്്ിക്്്െയായിര്രന്്
അല്്!
ഈആയിരത്്ിക്്്ഏതാനം്മടങ്്്ആ

ള്െള്്ഔട്്്രപഷയ്നറ്്ആയിചിെിത്്രതടി

പിന്്മാറ്്ക്്ാേംവേിയ
ക്ഴപ്്മില്്ാകതെഴിച്്്
ക്ട്്ിയിട്്്ണ്്ാവാം.ഇവ
രം്ഏതാനം്ആയിരങ്്
ള്്മാതത്രമവര്എന്്്
രോക്്ര്്ക്ട്്ായമ്െളി
കേവിവരങ്്ള്്വച്്്ഊ
ഹിക്്ാം.പരക്,്ക്തയ്
മായിെണക്്്െള്്േഭയ്മ
ല്്.
അരപ്്ള്്ബാക്്ിയ്
ള്്വര്്എവികടരപ്്യി

"അവര്്എവികടനി
കന്്ങ്്ിലം്വയ്ാജനടക്്്
ന്്്ണ്്ാവം്,അരിഷ്്ം
രസവിക്്്ന്്്ണ്്ാവം്'
എന്്്ചിേരോചഷെദ്
ക്്്െള്്പറയ്ന്്്ണ്്ാവാം.കചറിയരീതിയി
ല്്ഉണ്്ാകം്എന്്ല്്ാകതവളകരവയ്ാപെമാ
യിവയ്ാജക്്്വിളയാട്്ംരെരളത്്ില്്ഉണ്്ാ
ൊന്്സാധയ്തഇല്്.

'ഇരപ്്ള്്മനസിോയിരല്്ഇകൊകക്്ഇ
വക്്്കവറം്അഹങ്്ാരമായിര്ന്്്എന്്്.ദാ
െിട്്ാകതവന്്രപ്്ള്്ക്ടിനിന്്്.അതത്രയഉ
ള്്്ഇവക്്്കോകക്്അഡിക്്ന്്.'എന്്ി
ങ്്കനയ്ള്്അഭിതപ്ായങ്്ളം്ഉയര്്ന്്്രെ
ളക്്്്ന്്്ണ്്്.വളകരതക്്രമാണ്രെരട്്ഇത്്
രംഅഭിതപ്ായങ്്ള്്!
മദയ്ാസക്്ിഉള്്വകരശരിയായിമനസി
ോക്്്ന്്ത്രത്ടാളര്്മാര്്ആകണന്്്രോലം്
രൊന്്ിരപ്്കം്.അവര്കടമനസ്ഇരപ്്ഴം്
ആശിക്്്െയാണ:്'ബാകോന്്്ത്റന്്ിര്
കന്്ങ്്ില്്...ഓണ്്ചേന്്ആയികട്്ങ്്ിലം്െി
ട്്ിയിര്കന്്ങ്്ില്്...'മദയ്േഭയ്തവീണ്്്ംഉണ്്ാ

ക്ന്്മ്റക്്്എല്്ാംപഴയപടിആക്രൊആ
വാന്്നമ്്ള്്അന്വദിക്്ാരൊ
അവികടയാണ്പ്്ാറ്്ിനംകമഡല്്!
രെരളത്്ികേമ്ന്്്േക്്രത്്ളംഭവന
ങ്്ളില്്ഈരോക്്്ഡൗണ്്ആശവ്ാസത്്ി
ക്്്,സമാധാനത്്ിക്്്,സരത്്ഷത്്ിക്്്
ൊേമാണ.്'ഈനശിച്്ക്ടിമാറിക്്ിട്്ിയ
രല്!്'എന്്ാശവ്സിക്്്ന്്ക്ടം്ബിനിെളം്
'ൊകനതത്തശ്മിച്്ിട്്്ംസാധിക്്ാതിര്ന്്ക്
ടിനിന്്്െിട്്ിയരല്!്'എന്്്ചിന്്ിക്്്ന്്മദയ്ാ
സക്്രം്രെരളത്്ില്ണ്്്-അരനൊയിര
ങ്്ള്്.അവരില്്ഭ്രിപക്്വം്ബാറിരേക്്്ം
കബവ്രോയിരേക്്്ംമടങ്്ാതിര്ന്്ാല്്നമ്്
ള്്രനടി-പ്്ാറ്്ിനംകമഡല്്.

തട്രം്..

ബെവ്കോയികേക്്്മടങ്്ാതിര്ന്്ാല്്
1. 2020മാര്്ച്്്11ന്രോൊരോഗയ്സംഘടനമഹാമാരിയായി
തപ്ഖയ്ാപിച്്രോഗരമതാണ്
2. 2019നവംബറില്്രോവിഡ്19ആദയ്മായിറിരപ്്ര്്ട്്്കച
യത്ചചനയികേപട്്ണത്്ിക്്്രപകരന്്ാണ്
3.വ്ഹാന്്ചചനയികേഏത്തപ്വിശയ്യ്കടതേസ്്ാനമാണ്
4.കോരോണചവറസ്തപ്ധാനമായം്ബാധിക്്്ന്്ശരീരഭാ
ഗംഏതാണ്
5.കോരോണചവറസ്ശരീരത്്ില്്തപ്രവശിച്്്എതത്ദിവസ
ത്്ിന്ള്്ിോണ്രോഗേക്്ണങ്്ള്്ൊണിക്്്ന്്ത്
6.രോവിഡ്19രോഗത്്ിക്്്തപ്ധാനേക്്ണങ്്ള്്എകന്്ല്്ാം
7.രോവിഡ്19പടര്ന്്ത്ഏത്രീതിയിോണ്
8.മതപരമായഒത്്്ക്ടേികനത്്്ടര്്ന്്് രോവിഡ് 19പട
ര്്ന്്്പിടിച്്രാജയ്രമതാണ്
9.ഇന്്്യയില്്ആദയ്മായിരോവിഡ്19സ്്ിരീെരിച്്സംസ്്ാ
നരമതാണ്
10.ഇന്്്യയില്്ആദയ്കത്്രോവിഡ്19മരണംസംഭവിച്്ത്ഏ
ത്സംസ്്ാനത്്ാണ്
11.കോരോണചവറസ്ഉള്്കപ്്ട്ന്്ക്ടം്ബരമതാണ്
12.കോരോണചവറസികനആദയ്മായിതിരിച്്റിഞ്്ത്എ
ന്്ാണ്

ജീ വി ത ത്്ി ൽ അ ട ്ക്്്ം ചി ട്് യം്  സാ ധയ് മാവണം 

ഡോ  ഹ ുസൈ ൻ മ ട വ ുർ
(രോഴിര്ക്ട്പാളയംജ്മാമസ്ജിദ്ചീഫ്ഇമാം)

റമദാനികനക്്്റിച്്്മ്ഹമ്്ദ്നബിസഹനത്്ിക്്് മാസകമന്്ാണ്
വിരശഷിപ്്ിച്്ത്.എല്്ാമതത്്ിലം്തവ്
തവം് ഉപവാസവ്മ്ണ്്്.അന്ഷ്ഠാ
നങ്്ളിലം്സമയത്്ിലം് വയ്തയ്ാസ
മ്കണ്്ങ്്ിലം് തവ്തം എല്്ാവരക്്്മ്
ള്് ആരാധനയാണ്്. ഏൊദശിയം്

ഈസ്്്്റ്കമല്്ാംഹിന്്്–-തെ്ിസ്തയ്നസമ്ദായങ്്ള്കടഉ
പവാസദിനങ്്ളാണ്്.എല്്ാസമ്ഹത്്ിലം്തവ്താന്ഷ്
ഠാനംനിയമമാകണന്്്ഖ്രആന തപ്സ്താവിക്്്ന്്്
ണ്്്(ഖ്രആന2/283). തവ്തമന്ഷ്ഠിക്്്ന്്തിന്്ആ
ത്്ീയവം്ശാരീരിെവം്സാമ്ഹയ്വ്മായഒരട്്കറഗ്ണ

മ്ണ്്്.
ജീവിതത്്ിലഅട്ക്്്ംചിട്്യം്നിയതന്്്ണവം്സാ
ധയ്മാക്്ാനറമദാനതവ്തംകോണ്്്െഴിയണം.തവ്തത്്ി
ക്്്ഗ്ണരേംമന്ഷയ്രിലസ്ക്്്മതാരോധംവളര
ത്്്െയാകണന്്്ഖ്രആനപറയ്ന്്്ണ്്്.പെലമ്ഴ്
വനഅന്്പാനീയങ്്ളഉരപക്്ിക്്്ന്്രോമ്്്ൊര
ന്്വിശപ്്ിക്്്വിളിയറിയാനെിട്്്ന്്അവസരമാണ്്
ഇത്.തക്്്ച്റ്്്വട്്ത്്്ള്്പട്്ിണിപ്്ാവങ്്ള്കടവിശ
പ്്റിയാനേഭിച്്ഒര്സദ്്രഭമാണ്്തവ്തൊേകമന്്്സാ
രം.റമദാനിലദാനധരമങ്്ളക്്്ംദ്രിതാശവ്ാസതപ്വര
ത്്നങ്്ളക്്്ംവേിയപ്ണയ്ംവാഗ്ദാനംകചയ്്കപ്്ട്്ി
ട്്്ണ്്്.അയലവാസിപട്്ിണിെിടക്്്ര്പ്ളവയറ്നിറ
ച്്്ണ്്്ന്്വന സതയ്വിശവ്ാസിയല്് എന്് നബിവചന
വം്ഇതിരോട്രചരത്്്വായിരക്്ണ്്താണ്്.പണക്്ാ
രനം്പാവകപ്്ട്്വനം്ഒര്രോകേഭക്്ണംകവടിയ്െ
വഴിരോമ്്്മന്ഷയ്രക്്ിടയിലഒര്തരത്്ില്ള്്സ്്ി
തിസമതവ്മാണ്്വര്ത്്ിത്്ീരക്്്ന്്ത്.
ഈറമദാനമാസം രോക്ഡൗണിോണരല്.്പ്റ
ത്്ിറങ്്ാനവയ്്ാ.പള്്ിയിലരോൊനപാടില്്.അതി
നാലതകന്്രോമ്്്ൊരക്്്വളകരമാനസിെതപ്യാസ
മ്ണ്്ാക്െസവ്ാഭാവിെംമാതത്ം.പരക്,്എന്്്വിഷമ
ങ്്ള്കണ്്ങ്്ിലം്നാംനിയമങ്്ളഅന്സരിരച്്പറ്്്.
ആരോഗയ്സംരക്്ണത്്ിനായിസരക്്ാരം്ആരോഗയ്
വക്പ്്്ംനിരരദശിക്്്ന്്ൊരയ്ങ്്ളജനനന്്െണക്്ി
കേട്ത്്്നാംനടപ്്ാക്്ിരയമതിയാക.്മന്ഷയ്ക്്്ജീ
വനം്നിേനിലപ്്്മാണ്്ഇരപ്ാ്ളആരാധനയ്ക്്ായി
സംഘംരചര്ന്്തിരനക്്ാളം്നാംവിേെലപ്്ിരക്്ണ്്
ത്. സരക്്ാര ഉത്്രവ്െള േംഘിച്്് ഒളിഞ്്്ം മറ

ഞ്്്ംപള്്ിത്റന്്്സംഘംരചരന്്്നമസ്െരിക്്്ന്്
തിലഈസാഹചരയ്ത്്ിലപ്ണയ്ംതപ്തീക്്ിക്്ാവത
ല്്.ഈറമദാനിലഎല്്ാവരം്എല്്ാനമസ്ൊരവം്വീ
ട്െളിലമതികയന്്്മക്്യികേതഗ്ാനഡ്മ്ഫ്തിയം്ഉ
ന്്തമതപണ്്ിതസമിതികചയരമാന്മായചശഖ്അ
ബ്ദ്ലഅസീസ്ആല്ചശഖ്രോെമ്സ്േിങ്്രോട്
ആഹവ്ാനംകചയ്തിട്്്മ്ണ്്്.റമദാനഔദാരയ്ത്്ിക്്്യം്ദാനധരമങ്്ള്കടയം്
സമ്ദ്്ൊേമാണ്്.രോമ്്്ത്റസലക്്ാരങ്്ളം്ഇഫ്
താരപാരടിെളം്ഈവരഷംസംഘടിപ്്ിക്്ാനാെില്്.
എന്്ാല,നമ്്്കടഅയലപക്്ങ്്ളിലം്പരിസരങ്്ളി
ല്മ്ള്്വരക്്്ഭക്്്യവസ്ത്ക്്ളഎത്്ിച്്്കോട്ത്്്
പ്ണയ്ംരനടാനഈയവസരത്്ിലം്നമ്ക്്്സാധി
ക്്്ം.ആള്െളക്്്രോേിക്്്രോൊരോപ്റത്്ിറ
ങ്്ാരോസാധിക്്ാത്്അവസ്്യിലസാമ്്ത്്ിെ
കെര്ക്്ംഅന്ഭവിക്്്ന്്വരനിരവധിയ്ണ്്്.അവ
രകക്്ല്്ാംആശവ്ാസമായിരിക്്്ംനാംഎത്്ിച്്്കോട്
ക്്്ന്്ഭക്്്യവസ്ത്ക്്ള.ഇതിലജാതിയം്മതവം്
പാരടിയ്കൊന്്്ംരോക്്ാകതഎല്്ാവകരയം്സഹാ
യിക്്ണം.
ഖ്രആനിലനമ്്്കടസഹായംേഭിക്്ാനരഹരായ
പാവങ്്കളക്്്റിച്്്പറഞ്്രഖീര,മിസ്െീന,യതീം
(പാവം,അഗതി,അനാഥ)എന്്ല്്ാകതഅവരമ്സ്േി
ങ്്ളാെണകമന്്്പറഞ്്ിട്്ില്്.മിണ്്ാതപ്ാണിെളായപ
ട്്ിക്്്ംപ്ച്്യ്ക്്്ംരോലം്വിശപ്്്ംദാഹവം്തീരക്്ാ
നായിഭക്്ണവം്കവള്്വം്നലക്ന്്ത്പ്ണയ്മാ
കണന്്ാണ്്മ്ഹമ്്ദ്നബിപറഞ്്ിട്്്ള്്ത്.റമദാന
മാസത്്ിലഅതിന്ക്ട്തലപ്ണയ്വ്മ്ണ്്ാകം്

കൊവിഡിക്്്ദ്രിതക്്ാഴച്െള്്ഓരരാദിവസവം് ക്ടി വരിെയാണ,് ഇന്്്യയിലം്
രോെത്്ാകെത്്കന്്യം്.ചചനയില്്മാതത്മാണ്രരാ
ഗവയ്ാപനത്്ില്്രനരിയആശവ്ാസംതപ്െടമായതം്ജന
ജീവിതംസാധാരണനിേയിരേക്്്മാറിത്്്ടങ്്ിയതം്.
അതം്നീണ്്76ദിവസകത്്സ്ദീര്്ഘമായരോക്ഡൗ
ണിന്രശഷം.െട്ത്്നിയതന്്്ണങ്്ളില്്നിന്്്ജനങ്്
ള്്ക്്്ആശവ്ാസംനല്്െിയരശഷം,വയ്വസായ-വാണി
ജയ്രമഖേകയക്ട്തല്്സജീവമാക്്്െയാണ്ചചന
കചയ്്്ന്്ത.്കൊവിഡ്19മറിെടക്്ാന്ള്്ആരരാഗയ്പ
രിരക്്ാസംവിധാനങ്്ള്കടതയാറാക്്ലം് വിതരണ
വം്വിലപ്്നയ്കമാകക്്അവര്്ക്്്വളകരഅന്ക്േമാ
യസാമ്്ത്്ിെസാഹചരയ്ങ്്ള്്സ്ഷ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.സംരംഭ
െതവ്സഹായസമീപനമാണ്ചചനയില്ള്്കതന്്്വയ്
ക്്ം.സംരംഭെകരസഹായിച്്്ക്ട്തല്്രപര്്ക്്്കതാഴി
ല്്േഭയ്മാക്്്ന്്താണ്അവര്കടസത്ട്ാറ്്ജി.
യ്എസ്അടക്്മ്ള്്ചിേരാജയ്ങ്്ളില്്തെര്്ന്്ടി
ഞ്്്രപായസാമ്്ത്്ിെസ്്ിതികമച്്കപ്്ട്ത്്ാന്്എ
ന്്്വഴിഎന്്്അവിട്കത്്ഭരണാധിൊരിെള്്ഗൗരവ
രത്ാ്കടആരോചിക്്്ന്്്.യ്എസില്്മാതത്ം26ദശേ
ക്്ംതരദ്്ശീയര്്ക്്്കൊവിഡ്ൊേത്്്കതാഴില്്നഷ്്
മായി.വിരദശപൗരന്്ാര്്ക്്്അതില്്ക്്്ട്തല്്കതാഴി
ല്്നഷ്്ംസംഭവിച്്തായിസംശയിക്്ണം.യ്രറാപയ്ന്്
യ്ണിയന്്,മധയ്പ്ര്്രവഷയ്ന്്രാജയ്ങ്്ള്്,രപര്്ഷയ്ന്്ഗ
ള്്ഫ,്ആതര്ിക്്ന്്രാജയ്ങ്്ള്്ത്ടങ്്ിയഇടങ്്ളികേല്്ാം
സമാനമാണ്ൊരയ്ങ്്ള്്.ഇവിടങ്്ളികേല്്ാംേക്്ക്്ണ
ക്്ിന്ഇന്്്യക്്ാര്ണ്്്.കതാഴില്്നഷ്്ത്്ില്്ഒര്പരക്,്
അവരായിരിക്്്ംമ്ന്്ില്്.ഇങ്്കനവേികയാര്കതാഴി
േില്്ാപ്്ടസവ്രദശരത്്ക്്്മടങ്്ിവരാന്്കവമ്്്രമ്ാ്ള്്,
ഇവികടകതാഴില്്കചയത്ിര്ന്്അന്്പത്രൊടിയില്്പ്്
രംകചറ്െിട,ഇടത്്രംകതാഴിോളിെള്്ക്്്ഒര്സഹായ
വം്െിട്്ാത്്സാഹചരയ്മാണ്ള്്ത.്സാമ്ഹയ്സ്രക്്
യിലം്െര്്ഷെസംരക്്ണത്്ിലം്വയ്വസായവതെ്ര
ണത്്ിലം്രൊര്്പ്്രററ്്്വിപ്േീെരണത്്ില്കമാകക്്ഒ
ട്്നവധിപദ്്തിെള്കണ്്ങ്്ിലം്സാധാരണകതാഴിോളി
െള്കടസ്രക്് ഉറപ്്ാക്്്ന്് നടപടിെകളാന്്്ംഈ 
കൊവിഡ്ൊേത്്്രപാലം്തപ്െടമല്്.സവ്യംസംരംഭെ
ര്്,െച്്വടസ്്ാപനങ്്ളികേകതാഴില്ടമെളം്കതാഴിോ
ളിെളം്,സംരംഭെതവ്രമഖേയികേകതാഴിോളിെള്്,രാ
കറ്്്റി കതാഴിോളിെള്് ത്ടങ്്ിയ വേികയാര് വിഭാഗ
ത്്ിന്അവശയ്രസവനസംരക്്ണആന്ക്േയ്ങ്്കളാ
ന്്്ംെിട്്്ന്്ില്്.എന്്്തകന്്യ്മല്്,െഴിഞ്്ക്രറനാ
ള്െളായിരാജയ്കത്്കതാഴിോളിവര്്ഗങ്്ള്്ക്്്രവണ്്ി
രെതദ്്്സര്്ക്്ാര്്ഒര്രക്്മപദ്്തിയം്കൊണ്്്വര്ന്്
ത്മില്്.
രാജയ്കത്്അടിസ്്ാന വര്്ഗ കതാഴിോളിെള്്ക്്്

കൊവിഡ്ൊേത്്്തപ്തിമാസം7,500ര്പതാതെ്ാേി
ൊശവ്ാസമായിഅന്വദിക്്ണകമന്്്െഴിഞ്്ദിവസം
യ്പിഎഅധയ്ക്്രസാണിയഗാന്്ിരെതദ്്്സര്്ക്്ാരി
രനാട്ആവശയ്കപ്്ട്്ിര്ന്്്.ച്ര്ങ്്ിയത്5,000ര്പകയ
ങ്്ിലം്ഇടക്്ാോശവ്ാസമായിഅന്വദിക്്ണകമന്്്വ
േിയകതാഴിോളിസംഘടനയായഐഎന്്ടിയ്സിയം്
ആവശയ്കപ്്ട്്്.ഈആവശയ്രത്ാ്ട്അന്്ാരാതഷ്്്നാണയ്
നിധിയ്കടമ്ന്്എകസ്ിെയ്്ട്്ിവ്ഡയറകറ്്്റം്മ്ഖയ്ഉപ
രദഷ്്ാവ്മായിര്ന്്ആരബിഐമ്നഗവരണരരഘ്
റാംരാജന്്അന്ഭാവംതപ്െടിപ്്ിച്്തം്മറക്്ര്ത.്മറ്്്
രമഖേെള്്കക്്ന്്രപാകേ,കചറ്െിടഇടത്്രംഉതപ്ാദ
നരമഖേയക്്്്ഉചിതമായസാമ്്ത്്ിെപാകക്്ജ്എതത്
യം്കപകട്്ന്്്തപ്ഖയ്ാപിക്്ണം.ഇത്്രംസ്്ാപനങ്്ള്
കടവായപ്െള്്ക്്്കൊറരട്ാ്റിയമല്്,പേിശസബസ്ിഡി
അന്വദിച്്്തിരിച്്ടവ്ൊോവധിഉയര്്ത്്്െയാണ്
രവണ്്ത.്കൊറരട്ാ്റിയംതപ്ഖയ്ാപിക്്്െവഴിെടബാധയ്
തഉയര്്ത്്്െയം്തിരിച്്ടവ്രശഷിക്റയക്്്്െയ്മാ
കം്രേം.
ആരഗാളമാദ്്്യത്്ില്്തെര്ന്്ഇന്്്യന്്സാമ്്ത്്ിെ
സാഹചരയ്ംെണക്്ികേട്ത്്്പണേഭയ്ത ഉറപ്്്വര്
ത്്ിസംരംഭെതവ്ഉരത്്ജനപാകക്്ജ്െള്്ക്്ാണ്രെ
തദ്്്സര്്ക്്ാര്്മ്ന്്ഗണനനല്്രെണ്്ത.്വായപ്െള്്എ
ഴ്തിത്്ള്്്െരയാ,തിരിച്്ടവ്സമ്്ര്്ദത്്ിോക്്ിആത്്
ഹതയ്െള്്വര്്ധിപ്്ിക്്്െരയാഅല്്രപാംവഴി.പെരം,
ക്ട്തല്്രപര്്ക്്്കതാഴിേവസരംേഭിക്്ത്്ക്്വിധ
ത്്ില്്സംരംഭെകരസഹായിക്്ാന്ള്്പദ്്തിെള്്ക്്്
മ്ന്്ഗണനനല്്െണം.ജിഎസട്ിവയ്വസ്്െളില്്ച്ര്
ങ്്ിയത്ഒര്വര്്ഷരത്്കക്്ങ്്ിലം്ഇളവ്െള്്അന്വ
ദിക്്ണം. മ്േധന വായപ്യക്്്് പേിശസബസ്ിഡി,
ചവദയ്്തിനിരക്്്െളില്്വയ്വസ്്െരളാകടയ്ള്്ഇള
വ്െള്്,ഐടിപാര്്ക്്്െളിലം്സര്്ക്്ാര്്രമഖേയില്
ള്്കെട്്ിടസമ്ച്്യങ്്ളിലം്തപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്വയ്വസാ
യസ്്ാപനങ്്ള്്ക്്്വാടെഇളവ്െള്്ത്ടങ്്ിയവപരി
ഗണിക്്കപ്്രടണ്്മ്ന്്ഗണനാവിഷയങ്്ളാണ.്കതാഴി
ോളിെള്കടപിഎഫ,്ഇഎസ്ഐവിഹിതംആറ്മാസ
രത്്കക്്ങ്്ിലം്രെതദ്്്സര്്ക്്ാര്്തകന്്ഏകറ്്ട്ക്്ണം.
ഇന്്കല്്ങ്്ില്്നാകള,കൊവിഡ്19ചവറസ്െകളന
മ്്ള്്െീഴടക്്ിയിരിക്്്ം.എന്്ാല്്അത്വകരജനജീവി
തംപിടിച്്്നിര്്ത്്്ന്്തം്ത്ടര്്ന്്രങ്ാ്ട്്്അതിന്ള്്
അവസരംഒര്ക്്്ന്്ത്മാണ്രോെകത്്മകറ്്ല്്ാരാജയ്
ങ്്കളയം്രപാകേനമ്്്കടനാടം്ആതഗ്ഹിക്്്ന്്തം്
ആവശയ്കപ്്ട്ന്്തം്.

സംരംഭകതവ്സംരക്്ണം
നിലനിൽപ്്ിന്്്അടിസ്്ാനം



തിരുവനനുുപുരം:സപ്രുിംകുുരുുരരാറിൽുുരൊെതിയു
കെഇെകുുാലഉതുുരവുരിണറായിസരുുകുുാരിരനറുു
തിരിചുുെിയാകണനു്ുബികജരിസംസുുാനഅധയുകുു
നുുകര.സുരരപനുുുനുു.കൊവിഡുപരുതിസനുുിയുകെരാ
ലമായതുകൊണുുുമാപതുമാണുഇരപുുൾുുകുടുതൽുുന
െരെിരളിരലകുു്രൊെതിരെകുുാതിരുനുുത.ുരരാരുു
അപുുാകെനിയമവിരുദുുമാകണനു്ുബികജരിഉനുുയി
ചുുവാദംരൊെതിശരിവചുുിരികുുുരയാണ.ുഈനില
യിൽുുസരുുകുുാരുുസപ്രുിംകുുരുുരരാറുമായിമുരുനുടുുു
രോകുനുുതുആതുുൈതയുാരരമാകണനുുുംസുരരപനുുു
നുുരറഞുുു.

ഹൈരുകുെതി ഉരാധിരൾുു വചുുതു തകനുു സ
രുുകുുാരിരനറുുവലിയരരാജയമാണ.ുബികജരിയുകെ
ൈരുുജിയിൽുുഉനുുയിചുുരാരയുങുുകളലുുാംരൊെതിശരി
വചുുു.ഭരണഘെനാരരമായനെരെിപരുമങുുകൊനുുും
രാലികുുാകതയാണുരരാരഎനുുതുരൊെതിഅംഗീ
രരിചുുു.രാജയുതുു്രൊവിഡുരെരുനുുസാ
ൈചരയും രൊെതി രണകുുികലടുതുുതു
കൊണുുുമാപതുമാണുരരാരുുറദുുാകുുാതിരു
നുുകതനു്ുരവണംമനസിലാകുുാന-സുരര
പനുുുനുുരറഞുുു.

ഈ സാൈചരയുതുുിൽുു രരാറുമായി മു

രുനുടുുുരോരാനുുസരുുകുുാരിനുധാരുുമിരബാധയുത
യിലുു.രരസ്വീണുുുംരൊെതിയുകെരരിഗണനയകുുുു
വരുനുുതിനുമുനരരസപ്രുിംകുുറുമായുളുുരരാറിൽുു
നിനു്ുസരുുകുുാരുുരിനുുാറണകമനുുുസുരരപനുുുനുുആവ
ശയുകപുുടുുു.
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nഅശവുതി:മംഗളരരുുമങുുൾുുകുു്രനതുതവുംന
ൽുുകംു. രദുുതിസമരുുപുുികുുാന തയാറാകംു.
ആരാധനാലയ ദരുുശനതുുാൽുു ആശവുാസമു
ണുുാകംു.
nഭരണി:മംഗളരരുുമങുുളിൽുുരകങുുടുകുുും.യാ
പതുാരകുുശം വരുുധികുുും. ഭകുുുയവിഷബാധരയ
ൽുുകുുാകതസുകുുികുുണം.
nരാരുുതുുിര:അറിയാതുുരാരയുങുുളിൽുുൈി
തംരറയരുത.ുസവുനുുംചുമതലരൾുുഅനയുകര
ഏലരുികുുരുത.ുഉദാസീനമരനാഭാവവംുഅല
സതയംുവരുുധികുുും.
nരരാൈിണി:വിദഗധുനിരുുരദുുശംസവുീരരികുുും.
ഭിനുുാഭിപരുായങുുൾുുകുു് ഏരീരരണ രുരം ഉ
ണുുാകുുും.പുതിയരരുുമരമഖലരൾുുകുു്രണം
മുെകുുും.രരിപശുമങുുൾുുകു്ുഫലമുണുുാകംു.
nമരയിരം:ചരുുചുുരളിൽുുവിജയികുുും.മംഗളര
രുുമങുുൾുുകു്ുരനതുതവുംനൽുുകംു.ആരാധനാല
യദരുുശനതുുാൽുുആശവുാസമുണുുാകംു.
nതിരുവാതിര:അവസരങുുൾുുരരമാവധിപരു
രയാജനകപുുടുതുുും.പരുവരുുതുുനരംഗംവിപുല
കപുുടുതുുും. നിരകുുരസമാൈാരണതുുിൽുു ല
കുുുയപരുാപതുിരനടംു.
nപുണരുുതം: അവസരങുുൾുു രരമാവധി പരു
രയാജനകപുുടുതുുും. മംഗളരരുുമങുുൾുുകുു് രന
തുതവുംനൽുുകംു.ആതുുവിശവുാസരതുാുടുകുെി
പരുയതനുികുുാനസനുുദുുനാകംു.
nപുയം: വാകുുും പരുവുതുുിയംു ഫലപരുദമാ
കംു.സമനവുയസമീരനംസരുുവരാരയുവിജയങുു
ൾുുകുുുംവഴികയാരുകുുും.മംഗളരരുുമങുുളിൽുുര
കങുുടുകുുും.ചരുുചുുരൾുുവിജയികുുും.
nആയിലയും:മംഗളരരുുമങുുൾുുകുു്സജീവസാ
നുുിദുുുയമുണുുാകംു. ആപഗുൈങുുൾുു സഫലമാ
കംു. രാരയുനിരുുവൈണശകുുിയംു കുടംുബ
തുുിൽുു സവുസുുതയംു ദാമുുതയുസൗഖയുവംു ഉ
ണുുാകംു.
nമരം:ഏരദിനവിരനാദയാപതുകുു്അവസര
മുണുുാകംു.സരുുവരാരയുവിജയതുുാൽുുആഹുുാ
ദമുണുുാകംു.രാരമുുരയുപരുവുതുുിരളിൽുുസജീ
വപശുദുുരയാടുകുെിപരുവരുുതുുികുുും.
nപുരം:മദുുുയസുുതകുുുരരാരരുത.ുഅനാവ
ശയുമായിഅനയുരുകെരാരയുങുുളിൽുുഇെകരെരു
ത.ുവാൈനഉരരയാഗംഉരരകുുികുുണം.ഊൈ
രചുുവെതുുിൽുുനഷുുമുണുുാകംു.
n ഉപതും:നിരാലംബരായവകരസൈായികുുും.
മംഗളരരുുമങുുളിൽുുവിജയികുുും.ദാമുുതയുസൗ
ഖയുമുണുുാകംു.ബനുുുകുുൾുുവിരുനുുുവരംു.അ
വയുകുുമായരണമിെരാെിൽുുനിനുുുംരിനുുാറ
ണം.
nഅതുും:ബുൈതുരദുുതിരൾുുആസുപതുണം
കചയംു.ഉരരിരഠനതുുിനുരചരുവാനുുയാപതു
പുറകപുുടംു.സങുുീരുുണമായപരുശനുങുുൾുുരരി
ൈരികുുും.രസവനസാമരുുഥയുതുുാൽുുസരുുവരാ
രയുവിജയമുണുുാകംു.
nചിപതു:ആശവുാസരമകുനുുഘെരങുുൾുുവനുുു

രചരംു.അപരുതീകുുിതമായിഉരദുയാഗമാറുുമു
ണുുാകംു. രരിചിതമായ രമഖലരളിൽുു ര
ണംമുെകുുും.
nരചാതി: പുതിയ ചുമതലരൾുു ഏകറുുടു
കുുും. തീരുമാനങുുളിൽുു ഔചിതയുമുണുുാ

കംു.പരുവരുുതുുനരശഷിവരുുധികുുും.പുരുുവിര
സവുതുുിൽുു ഗുൈനിരുുമാണ പരുവരുുതുുനങുുൾുു
തുെങുുും.
nവിശാഖം:അദുശയുമായരമഖലരളിൽുുരണം
മുെകുുരുത.ു അബദുു ധാരണരൾുു ഒഴിവാകുു
ണം.മുനുുരരാരംനിയപനുുുികുുണം.ബനുുുഗു
ൈതുുിരലകു്ുവിരുനുുുരരാകംു.
nഅനിഴം:നിഷപ്രുിയരായഉരദുയാഗസുുകരരി
രിചുുുവിടംു.പരുവുതുുിരമഖലരരളാടുബനുുകപുു
ടു്ുമാനസിരസമരുുദുുംവരുുധികുുും.അനുചിതപരു
വുതുുിരളിൽുുനിനുുുംരിനുുാറണം.
nതുരകുുടുു:ആരാധനാലയദരുുശനതുുാൽുുആ
ശവുാസമുണുുാകംു.മംഗളരരുുമങുുളിൽുുസജീവ
സാനുുിദുുുയം രവണുുിവരംു. ജീവിതയാഥാരുുഥയു
ങുുകളമനസിലാകുുിപരുവരുുതുുികുുാനുുതയാറാ
കംു.
nമുലം:വാൈനംഉരരയാഗികുുരുത.ു പരുയവി
പരുയങുുളിൽുുരരാജയമുണുുാകംു.മതുുരങുുളി
ൽുുരരാജയമുണുുാകംു.അറിയാതുുവിഷയങുു
ളിൽുുഅഭിപരുായംരറയരുത.ു
nപുരാെം:അഭിപരുായസമനവുയതുുിനുഅപശുാ
നുുരരിപശുമംരവണുുിവരംു.യാപതുാരകുുശതുുാ
ൽുു അസവുാസുുുയമനുഭവകപുുടംു. സംഘരനതു
തവുസുുാനംഏകറുുടുകുുും.രരരുുചുുവയുാധിരിെി
കരടംു.
nഉപതുാെം: പുപതുരൗപതുാദി സംരകുുണം ആ
ശവുാസതുുിനുവഴികയാരുകുുും.ആദുുുയാതുുിര
ആതുുീയചിനുുരളാൽുു ആശവുാസമുണുുാകംു.
വിരദശയാപതുകു്ുഅനുമതിലഭികുുും.
nതിരുരവാണം: പുപതുരൗപതുാദി സംരകുുണ
തുുാൽുുആശവുാസമുണുുാകംു.ബനുുുകുുൾുുവി
രുനുുുവരംു.ആതുുവിശവുാസവംുരാരയുനിരുുവ
ൈണശകുുിയംുവരുുധികുുും.
nഅവിടുും:കരാതുപരുവരുുതുുനങുുൾുുകുു്സാര
ഥയുസുുാനംവൈികുുും.ചരുുചുുരൾുുവിജയികുുും.
പുരുുവിരസവുതുു്ഭാഗംകവകുുാനധാരണയാ
കംു.ആപഗുൈങുുൾുുസഫലമാകംു.
nചതയം: പുരാണം, ഇതിൈാസം, ഭാരതീയ
ശാസപ്തുങുുൾുു തുെങുുിയവയിൽുു താലരുരയും
രതാനുുും. മാതാരിതാകുുളുകെആപഗുൈങുുൾുു
സാധിപുുികുുും.പരുതിസനുുിരൾുുതരണംകച
യംു.
nപുരരാരുടുുാതി:ബനുുുകുുൾുുവിരുനുുുവരംു.
വിരശഷകപുുടുു രദവാലയദരുുശനതുുിനു അവ
സരമുണുുാകംു.വീഴചുരളുണുുാവാകതസുകുുി
കുുണം.രഴിവുരൾുുകു്ുപരുവരുുതുുനങുുൾുുകുുും
അംഗീരാരംലഭികുുും.
nഉപതുടുുാതി:മാതാവികുുുആവശയുങുുൾുുരരിഗ
ണികുുും.മംഗളരരുുമങുുളിൽുുരകങുുടുകുുും.കു
ടംുബതുുിൽുുസമാധാനനുുരീകുുംഉണുുാകംു.
nരരവതി: പരുയതനുങുുൾുുകുു് ഫലമുണുുാവിലുു.
അസുഖങുുൾുുകു്ുവിദഗധുരരിരശാധനരവണുുി
വരംു.രണംരെംകരാടുകുുരുത.ുആരലാചന
കുുുറവുകരാണു്ുഅബദുുംവനുുുരചരംു.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബര്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

ഗള്്ഫില്്നിന്്്മ്തരേഹങ്്ള്്
എത്്ിക്്ാന്ള്്തടസംനീക്്ണം
തിരുവനനുുപുരം:ഗൾുുഫുരാജയുങുുളിൽുുകൊവി
ഡ1ു9രോഗമലുുാതുുരാരണങുുളാൽുുമരണകപുു
ടുനുുമലയാളിരളുകെമുതരദൈംനാടുുികലതുുി
കുുുനുുതിനുളുുതെസങുുളംുരാലതാമസവംു
ഒഴിവാകുുാനുുബനുുകപുുടുുഇനുുുയനുഎംബസിര
ൾുുകു്ുനിരുുരദശംനൽുുരണകമനു്ുപരുധാനമപനുുുി
നരരപനുുുരൊദികുു്അയചുുരതുുിൽുുമുഖയുമപനുുുി
രിണറായിവിജയനുുആവശയുകപുുടുുു.

മുതരദൈങുുൾുുനാടുുിരലകുുയയകുുുാനതെസ
ങുുളംുപരുയാസങുുളംുരനരിടുനുുതായിജിസി
സി രാജയുങുുളികല മലയാളി സംഘെനരളിൽുു
നിനുു് ധാരാളം രരാതിരൾുു ലഭികുുുനുുുണുു്.
രോകഡുൗണികനതുെരുുനു്ുഅനുുാരാപഷുുുഹലുു
റുുുരൾുുനിരുുതുുിവചുുതുഗൾുുഫുമലയാളിരകളഇ
രപുുൾുുതകനുുവലിയപരുയാസതുുിലംുരടുതുു
മാനസിരസമുുരുുദതുുിലുമാകുുിയിടുുുണു്ു.അതി
നികെയാണുപുതിയപരുശനുംവനുുിടുുുളുുത.ു

മുതരദൈങുുൾുുനാടുുിരലകു്ുഅയകുുുനുുതിനു
ളുുഅരരകുുരരിഗണികുുുനുുതിനുബനുുകപുു

ടുുഇനുുുയനുുഎംബസിയുകെകുുിയറനുുസ്സരുുടുുിഫി
കുുറു്ുരവണം.ഇനുുുയനുുഎംബസിരളാരകടു,ുഡ
ൽൈിയികലരരപനുുുആഭയുനുുരമനുുാലയതുുിൽുു
നിനുു്രോഒബജുകുഷനരവണകമനുു്നിരുുബ
നുുികുുുനുുു.കൊവിഡുരാരണമലുുാകതമരണ
കപുുടുനുുവരുകെ മുതരദൈങുുൾുു നാടുുികലതുുി
കുുാനുുരരപനുുുസരുുകുുാരുുരനരരതുുഅനുവദിചുുി
ടുുുണു്ു.അതിനുഇതുുരതുുിലുളുുസരുുടുുിഫികുുറുുു
രൾആവശയുവുമിലുു.അനുുാരാപഷുുുഹലുുറുുരൾുു
നിരുുതുുിയതുകൊണുു് ചരകുുുവിമാനങുുളിലാ
ണുമുതരദൈങുുൾുുഅയചുുുകൊണുുിരികുുുനുുത.ു

ആഭയുനുുരമപനുുുലയതുുികുുുരോഒബജുകുഷ
നസരുുടുുിഫികുുറു്ുഇലുുാകതതകനുുമുതരദൈങുു
ൾുുഅയയകുുുുനുുതിനുകുുിയറനുുസ്നൽുുരാനുു
എംബസിരൾുുകു്ുനിരുുരദശംനൽുുരണം.ഇകുുാ
രയുതുുിലുളുുനുലാമാലരൾുുഒഴിവാകുുിമുതരദ
ൈങുുൾുു താമസമിലുുാകത നാടുുികലതുുികുുാന
സൗരരയുകൊരുകുുണം- മുഖയുമപനുുുി ആവശയു
കപുുടുുു.

ക്ട്്ികളക്്ായിതപാലവക്പ്്ിക്്്പദ്്തി:
"എക്്്കൊരോണരൊരാളികള'
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു19കനതി
രായരോരാടുുതുുികലമുനുുണിരപുുരാ
ളിരളായആരോഗയുപരുവരുുതുുരര,ജ
നപരുതിനിധിരൾുു,കോലീസുരാരുു,ഫ
യരആനഡുകറസര്യുുരസനജീവന
കുുാര,ശുചീരരണകതുുഴിലാളിരൾുു,
തരാൽുു ജീവനകുുാരുു തുെങുുിയവകര
ആദരികുുാനതരാൽുുവകുപുു്രരരള
സരുുകുുിൾുു"എകുുുകൊരോണരോരാ
ളിരൾുു'ഇ-രോസുു്ുുരദുുതിനെപുുിലാ
കുുുനുുു.

രോകുഡൗൺുുരാലതുു്വീടുുിലിരി
കുുുനുു12വയസിൽുുതാകഴയുളുുകുടുുി
രൾുുകുുായാണുഈരദുുതി.കുടുുിരളു
കെമനസിൽുുകൊരോണയകുകുുതിരാ
യരോരാടുുതുുിൽുുമുനുുനിരയിലുളുുവ
രോടു സ്രനൈവംു ആദരവംു വള
രുുതുുാനംു രദുുതിലകുുുയമിടുനുുു.

കുടുുിരൾുുകചരയുുണുുതുഇതാണ:ു
=സവുനുും ഹരപുുെയിൽുു അവ

രുുകുുായിരതുുുരകളഴുതാം.കരനുുസി
രോരരനരോകൊണു്ുഅവരുുകുുായി
ചിപതുങുുൾുു വരയകുുുാം. വരുുണകപുു
നുുസിരോ,പരുരോരോ,ജലചുുായരൊ
മരറുു ഉരരോഗിചുുുളുു കരയിുുുിങുുു
രളുമാരാം.
=ഇവസ്രാനുുകചയുരോഅവയു

കെ ചിപതും കൊഹബലിൽുു രരരുുതുുി
രോ കമയു നാലിനു മുനുുരായി
dakutty.keralapost@gmail.com എനുു
ഇ-കമയിൽുുവിലാസതുുിരലയകുുു്അ
യയകുുുുര.
=ഈ സ്രനൈസമുുാനരുതുകൊ

പുുംസവുനുുംരരര,ുവയസ,്രമൽുുവിലാ
സംഎനുുിവകുെിഉൾുുകപുുടുതുുണം.

തരാൽുുവകുപു്ുഈചിപതുങുുൾുുഅ

വ എരതുുണുു
സുുലങുുളികലത
രാൽുു ഡിവിഷ
ണൽുുഓഫീസുര
ളിരലകുു്അയചുുു
കൊടുകുുും. അ
വികെആരതുുു
രളംു ചിപതുങുു
ളംു ഡൗൺുുരോ
ഡുകചയതുുപരുിു്ുു
എടുതുു് വരുുണ
കുുെലാസുുിൽുു
കോതിഞു്ുകുടുുി
രൾുു ആരുുകുുാ
രോഅവഅയ
ചുുതു അവരിരല
കുു്തരാൽുുവകു
പുു്എതുുികുുും.തിരചുുുംസൗജനയുമാ യാണുതരാൽുുവകുപു്ുഈരദുുതിന

െപുുിലാകുുുനുുത.ു

<പര്ധാനമപത്്്ിക്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്പെകത്്്

സര്്ക്്ാരിന്അന്്സ്ണട്്ങ്്ില്്
കരാര്്റദ്്ാക്്ണം:ണെന്്ിത്്ല
തിരുവനനുുപുരം:സപ്രുിംകുുരുുരരസിൽുു
ഹൈരുകുെതിയുകെഇെകുുാലഉതുുര
വു സവുാഗതം കചയുുുനുുതായി പരുതിര
കുുരനതാവുരരമശുകചനുുിതുുല.പരുതി
രകുുംഉനുുയിചുുരാരയുങുുകളലുുാംഅതീ
വഗൗരമാകണനുു്രൊെതിഅംഗീരരി
ചുുു.പരുതിരകുുംഉനുുയിചുു99ശതമാനം
രാരയുങുുൾുുകുുും രരിൈാരമുണുുായിരി
കുുുരയാണ.ു ഇനി വിശദമായ വാദം
രരടുുിടുുാവംുനെരെിപരുമങുുളികലവീഴചു
യുകെരാരയുതുുിൽുുതീരുുപുുുണുുാവുര.

സരുുകുുാരിനുഅൽരകമങുുിലംുമാനയു
തയുകണുുങുുിൽഅനുുസുകണുുങുുിൽുുര
രാരുുറദുുാകുുണം.രൊെതിയുകെരരാമ
രുുശങുുളംു വാകുുാലുളുു നിരുുരദശങുു
ളംുരണകുുികലടുതുുാൽുുരരാറുമായി

മുരുനുടുുുരോരാനുു സ
രുുകുുാരിനുധാരുുമിരഅവ
രാശമിലുു. പരുതിരകുുംഉ
നുുയിചുു സുപരുധാനമായ
അഞുുു രാരയുങുുളിൽുു
രൊെതി തീരുുപുുുണുുാകുുി.
ഡാറുുയുകെ സുരകുുിത
തവും ഉറപുുുവരുതുുാനുു
ഹൈരുകുെതിഉതുുരവി
ടുുു. വയുകുുിയുകെ സമുുത
പരുരാരംമാപതുരമഅവരു
കെആരോഗയുവിവരങുുൾുുരശഖരികുുാ
വുഎനുുതംുരൊെതിഅംഗീരരിചുുു.

രരരളസരുുകുുാരികുുുഎംബുുവംുചി
ഹുുവംുരമുുനിഅവരുകെ പരുചാരണ
തുുിനു ഉരരോഗികുുരുകതനുു വാദം

അംഗീരരികുുുരയംു രമുു
നികയഅതിൽുുനിനു്ുതെയു
രയംുകചയതു.ുഡാറുുയുകെ
വയുകുുിഗതരൈസയുാതുുരത
നിലനിരുുതുുണം, അകമരി
കുുനുുരമുുനിരശഖരിചുുഡാ
റുു മറുുാരുുകുുും ഹരമാറരുതു
എനുുീ ഉതുുരവുരളംു ന
ൽുുരി.

സപ്രുിംകുുരുു ഇകലുുങുുിൽുു
രൊവിഡികന രനരിൊനുു

സാധയുമകലുുനുുാണുസരുുകുുാരുുരൊെതി
യിൽുുവാദിചുുത.ുഡാറുുഅനാലിസിസി
നുഎലുുാസൗരരയുവംുകചയതുുകൊടു
കുുാകമനു്ുരരപനുുുസരുുകുുാരുുരറഞുുിടുുും
അതുഅംഗീരരിചുുിലുു.അകമരികുുനുുര

മുുനിരോടു സരുുകുുാരിനു ഇപതുമാപതും
പരുതിബദുുത എനുുാണുളുുത?ു മംു
ഹബയിൽുുനിനുു്പരുരതുയരഅഭിഭാഷ
രകയതകനുുസരുുകുുാരുുകൊണുുുവനുുു.
അവരുുകു്ുഎപതുഫീസ്കൊടുകുുണകമ
നുു്രിനുുീെറിയാം.ജനങുുരൊെിലുുാതുു
ജാപഗുതഎനുുിനാണുസരുുകുുാരുുഈര
മുുനിരോടുരാടുുുനുുത?ു.

രലരാരയുങുുളിലംുഇനിയംുഅവയു
കുുതയുണു്ു.ധാരാളംഡാറുുഇതിനരം
സപ്രുിംകുുറികുുുരകുുകലതുുി.അതുഎ
നുുുകചയുുുംഎനുുരാരയുതുുിൽുുവയുകുു
തയിലുു. ഇെകുുാല വിധിയിൽുുതുുകനുു
ഇപതുയധിരംഉതുുരവുരളംുഉണുുാവു
നുുതുഅസാധാരണകമനുുാണുഅഭിഭാ
ഷരരുുഅറിയിചുുകതനുുുംകചനുുിതുുല.

നപ്തിരോധങ്്ള്്
നിലംകൊത്്ി:മ്ല്്പ്്ള്്ി
തിരുവനനുുപുരം: സപ്രുിംകുു
രുു രരാറിൽുു മുഖയുമപനുുുി ഉയ
രുുതുുിയ എലുുാ പരുതിരോധ
ങുുളംുഹൈരുകുെതിവിധി
യിൽുുചീടുുുകൊടുുാരംരോകല
നിലംകോതുുികയനുു്കരരി
സിസിപരുസിഡു്ുുമുലുുപുുളുുി
രാമചപനുുുനുു. ഡാറുു രചുുവെ
തുുിനു തുനിഞുു
സരുുകുുാരിനുരിടുുി
യ വനുു തിരിചുുെി
യാണിത.ുസരുുകുുാ
രുു നെരെിരളിൽുു
ഹൈരുകുെതിര
ടുതുു അതുപതുി
യാണു രരഖകപുുടു
തുുിയത.ു ഉരാധി
രരൊകെ നൽുുരി
യ അനുമതി സരുുകുുാരിനു
ആശാവൈമലുു. സപ്രുിംകുുറു
മായിസരുുകുുാരുുഉണുുാകുുിയ
രരാറിൽുു ഹൈരുകുെതി വ
ലിയആശങുുരരഖകപുുടുതുുി.
രരരളീയകോതുസമുൈതുുി
കുുുഇരതആശങുുയംുഭയവു
മാണുരൊൺുുപഗുസംുചുണുുി
കുുാടുുിയത.ു

എനുുുകൊണു്ുരരപനുുുഏജ
നുുസിയുകെ രസവനം ഉര

രോഗിചുുിലുു?സപ്രുിംകുുകറഎ
നുുു കൊണുു് കതരകുഞുടു
തുുു? വയുകുുിരളുകെ ഡാറുു
സുരകുുിതതവുതുുിനു എനുുു
നെരെിയാകണടുതുുത?ുതുെ
ങുുിയ പരുസകുുമായ രോദയു
ങുുളാണുവാദതുുിനികെരൊ
െതി രോദിചുുത.ു ഇതിനു വയു

കുുമായവിശദീരര
ണം നൽുുരാനുു സ
രുുകുുാരിനായിലുു.സ
മാനരോദയുങുുളാ
ണു രൊൺുുപഗുസംു
മുഖയുമപനുുുിരോടു
രോദിചുുത.ു എനുുാ
ൽുു ഇതിൽുു നികനുു
ലുുാം തുെകുും മുത
രലമുഖയുമപനുുുിഒഴി

ഞുുുമാറുരയായിരുനുുു.
ജുഡീഷയുറിയുകെഅനുുസ്

ഉയരുുതുുുനുുവിധിയാണിത.ു
രൗരനുുാരുകെസവുരാരയുവിവ
രങുുൾുു കൊളുുയെിചുു് ലാഭം
രനൊകമനുു സപ്രുിംകുുറികുുു
അതിരൊൈമാണു ഇരോകെ
കോലിഞുുത.ു ഇതു സംബ
നുുിചുു്സിബിഐഅരനുവഷ
ണംആവശയുമാണകമനുുുംമു
ലുുപുുളുുിരറഞുുു.

ഈഖബരസുുാനരറയംു,മൈാമാരിയുകെചരിപതും
സച്്ിൻവള്്ിക്്ാട്
രൊഴിരകുുട:ുഅതിജീവനതുുികുുുവ
ലിയരാഠങുുളുണു്ുരണുുംരറമു്ുജുമാമ
സജ്ിദിൽ.രൊഴിരകുുടുസൗതു്ുബീചു്ു
രോഡിലുകെരെനുുുരോവുരപുുൾബീ
ചുുികുുുഎതിരവശതു്ുരകണുുതുുാദുരം
രരനുുുരിെകുുുനുുഖബരസുുാനരാ
ണാം.മുസ്ലിംരളുകെകോതുശമുശാ
നംഎനുുനിലയകുു്ുഏതുസമയവംു
ആകൊഴിയാകതഖബരസനുുരശനംന
െകുുാറുളുുഇവിടുകതുുരഗറുുുരൾ

ഒരുമാസതുുിനുരശഷംതുറനുുതു
കരാകറാണയിൽുുജീവനുുകരാലിഞുു
കുരുനുുിനായി.

രണുുംരറമു്ുശമുശാനതുുിരലകു്ു
എതുുിയരതാകെഅവൾുുകുെിരരരളം
ഭയനുുഎലുുാമൈാമാരിരളിലംുവിെരറ
ഞുുവരുുഅനുുിഉറങുുുനുുമണുുായിഇ
വിെം,മൈാമാരിരളിൽുുവിെരറഞുുവ
രുകെരഥരളുണു്ുഈമണിനുരറയാ
നുു.ഇനുുകലയാപതുയായകരാരറാണ
ബാധിചു്ുചിരിതുുയിലിരികകുുമരിചുു
നാലുമാസംപരുായമുളുുകരൺുുകുടുുി
യുകെമുതരദൈംഎലുുാമുനുുരരുതലു
രളംുരപുരാരടുാുരകുാുളംുരാലിചുുാണു്ഖ
ബറെകുുിയത.ുഇനുുകലരാവികലരല
കറുുുരുുപശുീസാംബശിവറാവുരണുുംരറ
മു്ുജുമാഅതുു്രളുുിരമുുിറുുിപരുസിഡ
ു്ുുഎ.രി.അൈമുുദുരരായൈാജി,കസ

പരുടുുറിഎം.രി.സകുുീരുുഹുഹസനുുമുഖ
ദാരുുഎനുുിവരുമായിരഫാണിൽുുബനുു
കപുുടുുുഖബറെകുുാനുുസൗരരയുകമാരുകുു
ണകമനു്ുഅഭയുരുുഥികുുുരയായിരുനുുു.

ഖബറെകുുതുുികുുുചുമതലവൈി
കുുുനുുരരാരുുപുുരറഷനുുകൈൽുുതു്ുഓ
ഫിസരുുരഡാ.ആരുു.എസ.്രഗാരകുമാരുു
ആരരാഗയുനിരുുരദശങുുളനുസരിചുു്ര
ണുുംരറമുുികലതുുിഖബറിെതുുികുുുനീ
ളം,വീതിഎനുുിവസംബനുുിചുുനിരുുരദ
ശംനൽുുരി.5അെിനീളതുുിലംു10
അെിതാഴചുയിലുമാണുകുഴിഎടുകുുു
നുുത.ുഎം.രി.സിദുുിഖ,ുഎം.രി.അബുുു
എനുുിവരാണുഖബരുുതയുുാറാകുുിയത.ു
നാലുമണിരയാകെസംസര്ാരംപു
രുുതുുിയാകുുി.

മിഴിതുറകുുുനുുതു162വരഷംമുമുു
കതുുചരിപതുതുുിരലകു്ു.

ആയിരകുുണകുുിനുമീസാനരലുുു
രൾഅണികതറുുാകതരാരിവചുുരൊഴി
രകുുടുനഗരഹുദയതുുികലആഭുമികു്ു
രറയാനുണു്ുരണു്ുമൈാമാരിരളായ
രൊളറയുകെയംുനിരയുകെയംുരഥ.
രണുുംരറമു്ുഖബരസുുാനഎനുുറിയ
കപുുടുനുു13ഏകുുരസുുലം1858ലുണുുാ
യരൊളറകയനുുമൈാമാരിയുകെസാ
കുുുയതുുിൽനിനു്ുരുരകമടുതുുതാണ.ു

ഏപരുിൽനാലിനായിരുനുുുമുസ്ലിം
രൾകുുുളുുകോതുശമുശാനഭുമികയ

കുുുറിചു്ുരഠികുുുനുുതിനുപബുിടുുീഷ്സര
കുുാരമലബാരമജിസ്രപുെറുുിരോടുആവ
ശയുകപുുടുുത.ുആളുരൾമരിചുുുവീഴുനുുതി
നുരണകുുിലുുാതുുഅവസുു.രരിസര
കതുുഅടുതുുടുതുുുളുു48ഓളംശമു
ശാനങുുളിൽമരിചുുവകരദിവരസനകയ
രനുുണംഖബറെകുുുനുുു.ഇതുവലിയ
ആരോഗയുപരുതിസനുുിസുഷുുികുുുകമ
നു്ുപബുിടുുീഷ്സരകുുാരരകണുുതുുി.ഇ
കുുാരയുതുുിനുരരിൈാരംരാണുനുുതി
നായിമലബാരമജിസ്രപുെറുുായിരുനുു
രോബിനസകണനിരോഗിചുുു.മാപുുിള
മാകരമുഷിപുുികുുാകതരാരയുംരറഞു്ു
രോധിപുുികുുണകമനുുാണുരോബിന
സനുപബുിടുുീഷ്സരകുുാരനൽരിയനിര
രദശം.

സൗതു്ുബീചുുിനപുുുറംരണുുംരറ
മുുിൽഭുമിവിലയകുകുുടുതു്ുസരകുുാര
ചുറുുുമതിൽകരടുുി.തുെരനു്ുമറു്ുശമുശാ
നങുുളിൽഖബറെകുുുനുുതുനിരോധിചു്ു
നഗരതുുികലനിശുുിതഏരിയരളിലു
ളുുമയുുിതുുുരൾരണുുംരറമുുിൽഅെ
കുുംകചയുുാനുളുുമജിസര്പുെറു്ുഉതുുരവു
1901നവംബര11നുഅംഗീരരിചുുു.നി
രബാധിചു്ുമരിചുുവരുകെമുതരദൈങുു
ൾുുരതുുിയകുുുണകമനു്ുവിദഗധുരുുആ
ദയുംനിരുുരദശംനൽുുരികയങുുിലംുഅ
ണുനാശിനിവിതറിആഴതുുിൽുുഖബറ
െകുുിയാൽുുമതികയനു്ുഒടുവിൽുുതീരുമാ

നികുുുരയായിരുനുുു.അനുുാരാപഷുുുമാ
നദണുുപരുരാരമായിരുനുുുഇത.ുനിര
കയതുെരുുനു്ുമരിചുുമുസ്ലിംവിഭാഗ
തുുിൽുുകപുുടുനുുവകരരണുുംരറമു്ുജുമാ
മസജ്ിദുഖബരുുസുുാനിലംുഇതരമത
സുുരുകെമുതരദൈങുുൾുുമാവുരുുരോ

ഡ,ുകവസു്ുുുൈിൽുുശമുശാനതുുിലുമാണു
സംസ്രരിചുുത.ു

സവുാതപനുുുുയസമരരസനാനിരളായ
മുൈമുുദുഅബുുുരറൈ്മാനസാൈിബ,ു
ഇ.കൊയതുുമൗലവി,മുനമപനുുുിമാരാ
യരി.എം.അബുബകുുര,രി.രി.ഉമുുര

രൊയ,ബി.വി.അബുുുലുുരകുുയഎംരി,
ഒളിംരയുനറഹുുാന,മുനരമയരകുനുു
തു്ുആലിരകുുയഎനുുിവരംുഹശഖു
മുൈമുുദുനഖശുബനുുിഅെകുുമുളുുരന
താകുുളംുഇവികെഅനുുുയവിപശുമംകൊ
ളുുുനുുു.

ക്ടം്ബനര്ീയക്്്്ം
തപാലവക്പ്്ിനം്അഭിനദ്്നം
തിരുവനനുുപുരം: കൊവിഡു
രാലകതുുമിരചുുപരുവരതുുന
തുുിനുകുടംുബപശുീയകുുുുംത
രാൽവകുപുുിനംുമുഖയുമപനുുുി
രിണറായി വിജയകുുു അഭി
നനുുനം.കുടംുബപശുീയുകെരന
തുതവുതുുിൽ സൈായൈസത്
രദുുതിപരുരാരം2,000രൊെി
രുരരലിശരൈിതവായരുന
െപുുാകുുി.സഞുുരികുുുനുുതരാ
ൽഓഫീസിലുകെവീടുരളിൽ
രണകമതുുികുുുര മാപതുമലുു,
ജീവനരകുുാമരുനുുുരളംുഉ
രരരണങുുളംുവകരതരാൽ
വകുപുു്എതുുിചുുു-മുഖയുമപനുുുി
രറഞുുു.

രണുുരലകുും കുടംുബപശുീ
അയൽകുുുടുുങുുൾമുരഖന32
ലകുും കുടംുബങുുൾകുുാണു
വായരു ലഭികുുുര. രമുുുയുണി
റുുിരിചുുനുരളിൽ75ശതമാന
വംു കുടംുബപശുീ മുരഖനയാ
ണുനെതുുിയത.ുഇതിനുപുറ
കമ 350 ജനരീയ രോടുുലുര
ളംുതുെങുുി.സനുുദുുരസനയി
ൽ അരലകുും കുടംുബപശുീ
അംഗങുുൾരജിസുുുുരകചയതു.ു
22ലകുുംമാസ്കുുുരൾനിരമി
കുുുരയംു സാനിഹറുുസര ഉ
തരുാദിപുുികുുുരയംുകചയതു.ു
പരുായമായവരപരുരതുയരരരുത
ൽസവുീരരികുുണകമനുുസരനുു
ശംവീടുരളികലതുുികുുാനകു
ടംുബപശുീയിലുകെസാധിചുുു.

ജിലുുരളികലസ്രനൈിതയി
ലുകെയംു 360 രമുുുയുണിറുുി
രൗൺസലരമാരുകെയംു സ
ൈായരുതുകെയംു ജനങുുൾ
കുു്മാനസിരരിനുുുണനൽ
രി.ഭാവിയിൽരാരഷിരസം
സുുാനകമനുുലകുുുയംരനൊന
കുടംുബപശുീ വനിതാ കുഷി
സംഘങുുൾപശുദുുികുുണം.മി
രചുുഉരജീവനരദുുതിആവി
ഷ്രരിചുു് സമുൈതുുിനു താ
ങുുാവണം-മുഖയുമപനുുുിഅഭയുര
ഥിചുുു.

രോകുഡൗൺരാലയളവി
ൽസഞുുരികുുുനുുതരാൽഓ
ഫിസിലുകെ48.76രൊെിരുര
3,13,719രകുുമകരനഷനരാ
രകു്ുവീടുരളികലതുുിചുുു.ഇെമ
ലകുുുെി ആദിവാസി ഊരിൽ
74രരരകുു്രകുുമകരനഷന
എതുുികുുാനംുതരാൽവകു
പുു് നെരെി സവുീരരിചുുു. 14.98
രൊെിരുര21,577സരവീസ്
കരനഷനരാരികലതുുിചുുു.
ബാങു്ു,എെിഎംഎനുുിവിെങുു
ളിൽരോരാകതരണംവീടുുി
കലതുുികുുുനുു രദുുതിയുകെ
രസവനം48,598 രരരവിനി
രോഗിചുുു. കൊവിഡു പരുതി
രോധപരുവരതുുനങുുളിൽഏ
രകപുുടുനുുവരോടുളുു ആദര
സുചരമായി പരുരതുയരതരാ
ൽരവരപുറതുുിറകുുി-മുഖയു
മപനുുുിചുണുുികുുാടുുി.

സംശയങ്്ള്്ബലപപ്്ട്്്:
ഉമ്്ന്്ചാണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം: കൊവിഡു
19കനപരുതിരോധികുുാനുുകെന
ഡരുു വിളികുുാകതയംു നെരെി
പരുമം പുരുുണമായി ഒഴിവാകുുി
യംുഡാറുുവിവരങുുളുകെസുര
കുുിതതവും ഉറപുുാകുുാകതയംു
അകമരികുുനുു രമുുനിയായ
സപ്രുിംകുുറിനു സംസുുാന സ
രുുകുുാരുുരരാരുുനൽരിയതികന
തിരരപരുതിരകുുംഉയരുുതുുിയ
എലുുാ ആശങുുരളംു ശരിവ
യകുുുുനുുതാണുഹൈരുകുെതി
യുകെഇെകുുാലവിധികയനു്ുമു
നുുമുഖയുമപനുുുിഉമുുനുുചാണുുി.

സവുനുും രാരുുടുുി രനതുതവു
കതുുയംുമുനുുണികയയംുജന
ങുുകളയംു രോധയുകപുുടുതുുാ
നുുരാടുകരടുുമുഖയുമപനുുുികു്ുഈ
അസാധാരണരരാറികനരൊ
െതികയയംുരോധയുകപുുടുതുുാ
നായിലുു.

കരാറില്്നിന്്്സര്്ക്്ാര്്പിന്്ാറണം:കക.സ്രരനദ്്്ന്്

കണ്്ംപറമ്്്ജ്മാമസജ്ിദ്ഖബർസ്്ാൻ
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വീട്്്വോലിക്്ാരിയക്ര
അത്്്യകർമങ്്ൾ
കൈയത് ്ഗംഭീർ
നയ് ്ഡ ൽ ഹി:
തോ ക് ഡൗ ൺ
മ ്ലം മ ്േ തദ 
ഹം നാ ട്്ി തല 
ക്് ്കൊ ണ്് ്
തൊ കാ ന ക ഴി 
യാ േി ര ്ന് ്വീ 
ട്് ്തോ ലി ക്്ാ രി 
യ് കര അ ത്്േ് 
ക ര മ ങ് ്ൾ നി 
ര വ ഹി ച്് ്പര് ശ 
സേ് ഇ ത്്േ് ന പക്ി ക് ്റ് ്റ്ം
തോ ക്സ ഭാ എം രി യ ്മാ യ
ഗൗ േം ഗം ഭീ ര. ആ റ് വ ര 
ഷ മാ യി േ ക്് ്വീ ട്്ി ൽ സ 
ഹാ യി യാ യി നി ൽ ക്് ്ന്്
നാ ൽ പ് ്കത് ്മ് ്ത ്കാ രി
സ ര സവ് േി രാ പേ് യക്്് ്രവ്ി 
റ് ്േി ല ്കര അ ത്്േ്ാ ഞജ് ലി 
യ്ം അ ര പ്്ി ച്് ്ോ രം.

ക ട് ത്് പ്ര തമ ഹ വ്ം ഉ 
യ ര ന്് ര ക്് സ മ്് ര ദ വ് മ് 
ള ള സ ര സ്വ േി രാ പ്േ കയ
ഏ ോ ന്ം ദി വ സം മ് ന 
രാ ണ് ഗം ഗാ ോം ആ ശ് ര 
പ്േി യി ൽ പ്ര തവ ശി പ്്ി ച്് ത്.
ഏ പ്രി ൽ 21ന്  മ രി ച്്്. തോ 
ക് ഡൗ ൺ മ് ലം മ് േ തദ 
ഹം ജ ന്് നാ രാ യ ഒ ഡീ ശ യി 
തല ക്്് കൊ ണ്്് തൊ കാ 
നാ യി ല്്. അ ത് കൊ ട്്ാ 
ണ് ോ ന അ ത്്്േ ക ര മ ങ്് 
ൾ നി ര വ ഹി ച്് കേ ന്്് ഗം ഭീ 
ര ര േ യ് ന്്്. എ ക്്് ക് 
ട്ം ൈ ത്്ി കല അം ഗ മാ യി 
ര് ന്്് അ വ ര. എ ക്്് ക് ട്്ി 
യ് കര എ ല്്ാ കാ ര്േ ങ്് ള്ം
തോ ക്്ി യി ര് ന്് അ വ കര
ക് ട്ം ൈ ത്്ി ൽ നി ന്്് തവ 
േി ട്്് കാ ണാ നാ വി ല്്. അ വ 
ര് കര അ ത്്്േ ക ര മ ങ്് ൾ നി 

ര വ ഹി ക്്് ന്് ത് എ ക്്് ച് 
മ േ ല യാ ണ്- ഗം ഭീ ര ര്വീ റ്്്
കച യ്ത്. ജാ േി ക്്്ം മ േ 
ത്്ി ന്ം സാ മ് ഹി ക സ്്്്ാ റ്് 
സി ന് കോ ക്ക് അ പ്്് േ 
ത്്ാ ണ് മ ന് ഷ്േ തോ ട് ള്്
ആ ദ ര വ്. മി ക ച്് സ മ് ഹ 
ത്്ി ന് അ ോ ണ് ആ വ 
ശ്േം. അ ോ ണ് എ ക്്് ആ 
ശ യ ത്്ി ല് ള്് ഇ ത്്്േ. ഓം  
ശാ ത്്ി- 58 കര സ്്്്് ക ളി ൽ
ഇ ത്്്േ യ്ക്്് തവ ട്്ി യി േ 
ങ്്ി യ ഓ പ്് ണ ര ക് േി ച്്്. 

ഗം ഭീ േി ക്്് ന ര ര രി കയ
അ ഭി ന ദ്്ി ച്്് തക പ്ദ്് മ 
പ്ത്്ി ധ ര തമ പ്ദ്് പ്ര ധാ ന
ര്വീ റ്്് കച യ്േി ട്്് ട്്്. തോ 
ഗാ വ സ്് യി ൽ സ ര സ്വ േി 
കയ ന ന്്ാ യി തോ ക്്ി യ
ഗം ഭീ ര മ ര ണ ത്്ി ന് തശ 
ഷ വ്ം അ വ ര ക്്് ര ര മാ 
വ ധി ആ ദ ര വ് ന ൽ കി.
നി േ്േ ജീ വി േ ത്്ി നാ യി
ക് ട്ം ൈ ങ്് ളി ൽ നി ന്് ക 
ന്്് ദ് ര സ്് ല ങ്് ളി ൽ തോ 
ലി കച യ്്് ന്് ആ യി ര ക്് 
ണ ക്്ി ന് രാ വ ക്പ് ട്് വ ര് 
കര അ ത്് സ് ഉ യ ര ത്്ി പ്്ി 
രി ക്്് ന്് ോ ണ് ഗം ഭീ േി 
ക്്് ന ര ര രി.

സര്യ്ടപ്കാശം ചവെസികന
നശിപ്്ിക്്്കമന്്് പഠനം
വാ ഷി ങ്ര ൺ: ക ട് ത്് തവ 
ന ല്ം ഹ്യ് മി ഡി റ്്ി യ്ം
കൊ വി ഡ് വ്ോ ര ന ക്ത് ഒ 
ര് ര രി ധി വ കര നി യ പ്ത്്ി 
ക്്് കമ ന്്് അ കമ രി ക്് ന
ശാ സ്പ്േ ജ്് ര് കര ര ഠ ന 
ങ്് ൾ. സ് ര്േ പ്ര കാ 
ശം, ച് ട്, ഹ്യ് മി 
ഡി റ്്ി എ ന്്ി വ
കൊ തോ ണ
ബവ േ സ് ക ൾ 
ക്്് വ ള രാ ന
അ ന് ക് ല മാ യ
സാ ഹ ച ര്േ മ ല്്.
അ ത് കൊ ണ്്് േ 
ക്ന് തോ ഗ വ്ോ ര നം
നി യ പ്ത്്ി ക്് ക്പ് രാം- യ് എ 
സി കല സ യ ന സ് ആ ന ഡ്
കര ക്തോ ള ജി ഡ യ േ ക്റ്് 
തേ റ്്് ന ര ത്്ി യ ര ഠ ന ത്്ി 
ക്്് ഫ ലം ഇ ങ്് കന യാ ണ്. 

ബവ റ്്്ഹൗ സി കല ര േി 
വ് വാ ര ത്്ാ സ ത്മ് ള ന 
ത്്ി ൽ പ്രം പ് ഭ ര ണ ക് ര 
ത്്ി ക്്് ആ തോ ഗ്േ വി ഭാ 
ഗം ഉ ത്ദോ ഗ സ്് നാ ണ് ഈ  
ര ഠ ന േി ത്പ് ര ട്്് കവ ളി ക്പ് 
ട് ത്്ി യ ത്. സ് ര്േ പ്ര കാ ശ 
ത്്ി ല്ം ഹ്യ് മി ഡി റ്്ി യി 
ല്ം കൊ തോ ണ ബവ േ സ്
തവ ഗ ത്്ി ൽ ന ശി ക്്് ന്്്.
തന രി ട്്് സ് ര്േ പ്ര കാ ശം
ഏ റ്്ാ ൽ ക് ട് േ ൽ തവ ഗ 
ത്്ി ൽ ബവ േ സ് ചാ വ്ം.
ഐ കോ ക്പൊ പ്്ി ൽ ആ ൽ 
ക്് തോ ൾ ബവ േ സി കന
30 കസ ക്് ന ഡി ന് ള്്ി ൽ
കൊ ല്്്ം- ആ ഭ്േ ത്് ര സ് ര 
ക്്ാ മ പ്ത്്ാ ല യ ത്്ി കല
ശാ സ്പ്േ- സാ ത്ക് േി ക വി 
ഭാ ഗം അ ട്് ര കസ പ്ക ട്് േി
ൈി ൽ പ്ൈ യാ ന ര േ ഞ്്്.

പ്ര സി ഡ ്്്് തോ ണ ൾ 

ഡ് പ്രം രി ക്്് സാ ന്്ി ധ്േ 
ത്്ി ലാ ണ് ഈ  ര ഠ ന വി വ 
ര ങ്് ൾ കവ ളി ക്പ് ട് ത്് ക്പ് 
ട്് ത്. ബ്്ീ ച്്് അ ഞ്്് മി നി റ്്ി 
ന് ള്്ി ൽ ബവ േ സി കന
കൊ ല്്്ം; കവ റ് തേ തേ ച്്് 

വ ച്്ാ ൽ േ ക്ന്. ബ്്ീ ച്്്
ഉ ര തോ ഗി ച്്് ഉ ര 

സ് ക യാ കണ ക്്ി 
ൽ അ േി ല്ം
തവ ഗ ത്്ി ൽ
ബവ േ സ് ന ശി 
ക്്്ം- അ ത്ദ് ഹം

ര േ ഞ്്്. 
വി വി ധ പ്ര േ ല 

ങ്് ളി ല്ം വാ യ് വി ല്ം
സ് ര്േ പ്ര കാ ശം ഒ ര് തൊ 
കല ബവ േ സി കന ന ശി പ്്ി 
ക്്്ം. ച് ട്ം ഹ്യ് മി ഡി റ്്ി 
യ്ം ക് ട് ന്്ി ര ത്്് ബവ േ 
സ് ര ര രാ ന് ള്് സാ ധ്േ േ 
യ്ം മ റ്്് സ്് ല ങ്് കള ക്്ാ 
ൾ ക് േ വാ യി രി ക്്്ം- പ്ൈ 
യാ ന ര േ ഞ്്്. 95 ഡി പ്ഗി
ഫാ ര ന ഹീ റ്്ി ല്ം (35 ഡി 
പ്ഗി കസ ൽ ഷ്േ സ്) ക് ട് േ 
ല് ള്് ച് ട് വി വി ധ പ്ര േ ല 
ങ്് ളി കല ബവ േ സി കന മി 
നി റ്്് ക ൾ ക്്് ള്്ി ൽ ന ശി 
പ്്ി ക്്് കമ ന്്ാ ണ്  ക ക്ട് 
ത്് ൽ. 

75 ഡി പ്ഗി ഫാ ര ന ഹീ റ്്ി 
ന് മ് ക ളി ൽ ോ ര നി ല 
യ്ം 80 ഡി പ്ഗി തോ ളം ഹ്യ് 
മി ഡി റ്്ി യ് മ് ക്ട് ക്്ി ൽ
ബവ േ സി കന ന ശി പ്്ി ക്്ാ 
നാ വ്ം. എ ന്്ാ ൽ, സ് ര്േ 
പ്ര കാ ശം കൊ ട്്് ബവ േ 
സ് ഭീ ഷ ണി പ് ര ണ മാ യി
ഒ ഴി യ് കമ ത്ന് സാ മ് ഹി 
ക അ ക ലം രാ ലി ത്ക് ട്് 
േി ക്ല് ത്ന് ോ ന ര േ യി 
ക്ല് ന്്്ം അ ത്ദ് ഹം. 

വൊയമ്്ത്്്രിൽ
മന്്്്
കൊലീസക്ാർക്്്
കൊവിഡ്
തൊ യ മ്് ത്്് ര: ന ഗ ര ത്്ി ൽ ര 
ണ്്് വ നി ോ തൊ ൺ സ്്്് ൈി ൾ 
മാ ര ഉ ൾ ക്പ് കര മ് ന്്് കൊ ലീ 
സ് കാ ര ക്്് കൊ വി ഡ് 19
സ്്ി രീ ക രി ച്്്. തൊ ത്് ന്്് രി 
കല ക ക്ട് യ്ന കമ ്്്് തമ ഖ ല യി 
ൽ നി തോ ഗി ക്് ക്പ് ട്്ി ര് ന്് വ 
രാ ണ് മ് ന്്് തര ര്ം. ന ഗ ര ത്്ി 
കല സ്വ കാ ര്േ ആ ശ് ര പ്േി യി ൽ
ഐ കോ തല ഷ ന വാ ര ഡി തല 
ക്്് മാ റ്്ി മ് ന്്് തര കര യ്ം. ഇ 
വ ര് കര ക് ട്ം ൈാം ഗ ങ്് കള സ 
മ്് ര ക്് വി ല ക്്ി ലാ ക്്ി. ഒ പ്്ം
പ്ര വ ര ത്്ി ച്്ി ര് ന്് അ മ്് തോ 
ളം കൊ ലീ സ് കാ ര് കര പ്സ വം
ര രി തോ ധ ന യ്ക്് യ ച്്്. ഇ വ ര് 
കര ക് ട്ം ൈാം ഗ ങ്് കള നി രീ 
ക്് ണ ത്്ി ലാ ക്്ി. ക ക്ട് യ്ന 
കമ ്്്് തമ ഖ ല യി ൽ തോ ലി കച 
യ്്് ന്് മ് ഴ് വ ന കൊ ലീ സ് കാ 
ര ക്്്ം രി സി ആ ര കര സ്്്്് ന ര 
ത്്ാ ന്ം േീ ര് മാ നം. 

ഇവർക്്ിവപ്ൾ് "വീട'് ഈ കെയ്ൽവവ വറ്്്്ഷനാണ ്

ആറ്ഫോടിക്ട്്ിേള്ടട
പഠനംഓൺലൈനിൽ

പ്രത്േേക തലഖകന

ഡ   ൽ   ഹി യ്   ണി   തവ   ഴ്സി   റ്്ി   യി   ൽ വി   
ദ്ോ   ര   ഥി   യാ   ണ് ശ്   ഭാം   ഗി മി   ത്്   ൽ.

രാ   വി   കല ഒ   മ്്   ര   േ   യ്ക്്് കോ   ബൈ   ൽ
തോ   ണി   ൽ വാ   ട്്്സാ   പ്്് ത്   േ   ക്്്ം. രി   ഡി   
എ   ഫ് ഫ   യ   ല്   ക   ൾ ഡൗ   ൺ   തോ   ഡ് കച   
യ്്്ം. ഇ   യ   ര   തോ   ൺ കച   വി   യി   ൽ വ   ച്്്
അ   ൽ   പ്്   തന   രം ഓ   ഡി   കോ സ   ത്ദ്   ശ   മാ   
യി അ   ധ്ോ   ര   ക   ക്്് ക്്ാ   സ്. സം   ശ   യ   മ്   
ക്ട്   ക്്ി   ൽ ക്പൊ   ഫ   സ   റ്   മാ   യി വി   ഡി   
കോ ചാ   റ്്്. രി   ക്ന് പ്   സ്േ   ക   കമ   ട്   ത്്്
സ്വ   യ   കോ   ര് വാ   യ   ന. ഒ   ര് ദി   വ   സ   ക്ത്
ക്്ാ   സ് ക   ഴി   ഞ്്്. 

രാ   വി   കല േി   ര   ക്്്   രി   രി   ച്്്   ള്്
ഓ   ട്്ം ഉ   ൾ   ക്പ്   കര ഒ   ന്്്   മി   ല്്. വീ   ട്
േ   ക്ന് ക്്ാ   സ് മ്   േി. ചി   ല   ത്പ്   ൾ
അ   ത് കി   ര   പ്്്   മ്   േി   യാ   കാം. അ   
ക്ല്   ക്്ി   ൽ ബഡ   നി   ങ് ഹാ   ളാ   കാം,
ൈാ   ൽ   ക്്   ണി   യാ   കാം,. കൊ   വി   ഡ് കാ   ലം
തോ   ക്ഡൗ   ണി   ലാ   ക്്ി   യ   ത്പ്   ൾ രാ  ജ്േ  ക്ത്
ആ   റ് തൊ   രി വി   ദ്ോ   ര   ഥി   ക   ള്   കര ശീ   ല   ങ്്   കള   
ല്്ാം മാ   േി   യി   രി   ക്്്   ന്്്. തൊ   കള   ജ്ം ക്ോം   ര   
സ്ം ക്   ട്്്   കാ   ര്   കമ   ല്്ാം ച്   ര്   ങ്്ി   യി   രി   ക്്്   ന്്്,
ഒ   ര് കോ   ബൈ   ൽ തോ   ൺ സ്പ്കീ   നി   തല   ക്്്. 

""യ്  ര്യ്  ബ്, ഗ്  ഗ്  ൾ ക്്ാ  സ് റ്ം   ത്  ര  ങ്്ി നി  
ര  വ  ധി ഓ  ൺ  ബല  ന സം  വി  ധാ  ന  ങ്്  ളാ  ണ് ഞ  
ങ്്  ൾ ഉ  ര  തോ  ഗി  ക്്്  ന്്  ത്. വി  ദ്ോ  ഭ്ോ  സം എ  
ന്്  ത് ത്  ര  ര  പ്ര  പ്കി  യ  യാ  ണ്. അ  ത് മ്  േി  ഞ്്്  
തൊ  കാ  േി  രി  ത്ക്  ട്്  േി  ക്്് പ്രാ  ധാ  ന്േം മ  ന  
സി  ലാ  ക്്ി  യി  രി  ക്്്  ന്്്, വി  ദ്ോ  ര  ഥി  ക  ൾ. ഞ  ങ്്  
ൾ  ക്്ി  ത്പ്  ൾ 70 ശ  േ  മാ  നം ഓ  ൺ  ബല  ന അ  
റ്്  ന  ഡ  ന  സ്  ട്്്. ഇ  ത് ക്  ട്  ക  തയ ഉ  ള്്്''- ഡ  
ൽ  ഹി യ്  ണി  തവ  ഴ്സി  റ്്ി  ക്്് കീ  ഴി  കല തദ  ശ  ൈ  
ന്്് തൊ  കള  ജി  ൽ ഫി  സി  ക്്  ൽ എ  ഡ്യ്  ത്ക്  ഷ  
ന ഡി  പ്്ാ  ര  ട്്്കമ  ്്്് അ  സി  സ്്്്  ്്്് ക്പൊ  ഫ  സ  ര
തോ.   അ  ഞ്ജ്ം രാ  ഡ്ോ  ൽ ര  േ  യ്  ന്്്. 

എഡയ്്കക്്ഷൻ4.0.
എ  ഡ്യ്  ത്ക്  ഷ  ന 4.0. അ  ോ  ണി  

ത്പ്  ൾ ഈ   സം  വി  ധാ  ന  
ത്്ി  ന് തര  ര്. പ്  േി  കോ  
ര് സാ  ത്ക്  േി  ക വി  ദ്േ

വ  ര്  ന്്  

ത് വ  കര ഇ  
ത് ത്  ര  ര്  കമ  
ന്്്ം രാ  ഡ്ോ  ൽ. ഓ  
ൺ  ബല  ന എ  ഡ്യ്  ത്ക്  ഷ  
ന പ്  ത്  മ  യ  ല്് ഇ  ത്്്േ  യ്ക്്്. നി  ര  വ  ധി സ്വ  കാ  
ര്േ, സ  ര  ക്്ാ  ര സ്്ാ  ര  ന  ങ്്  ൾ മ്  ന  പ്ം ഓ  ൺ  
ബല  ന ക്്ാ  സ്  ക  ൾ ന  ര  ത്്ി  യി  ര്  ന്്്. .

രാ  ജ്േ  ക്ത് വ  ലി  യ ൈി  സി  ന  സ് സ്ക്  ള്  ക  
ൾ ത്ല്  സ്ഡ് യ്  സ  ര പ്ഗ്  പ്്്  ക  ൾ (സി  എ  
സ്ജി) സ്  ഷ്്ി  ച്്് കവ  രി സ്തോ  ൾ അ  പ്്  ര  ച്്  ര കര  
ര  മി  ന  ൽ (വി  സാ  റ്്്) വ  ഴി ആ  തോ  ള േ  ല  ത്്ി  ൽ
ക്്ാ  സ് ന  ര  ത്്ി  യി  ര്  ന്്്. എ  ന്്ാ  ൽ, കൊ  വി  ഡ്
വ  ന്്  തോ  കര വി  ദ്ോ  ഭ്ോ  സ രം  ഗം ആ  കക ഓ  ൺ  
ബല  നി  തല  ക്്് േി  ര  ക്്ി  ക്്  യ  േി. ഇ  ന്്ി  ത്പ്  ൾ
അ  ത് കോ  ബൈ  ൽ തോ  ണി  തല  ക്്് മാ  േി  കയ  
ന്്  ോ  ണ് പ്  ത്  മ. 

കണകറ്്്ിവിറ്്ിയ്ടെപര്ാധാനയ്ം
നി  ര  വ  ധി ഘ  ര  ക  ങ് ് കള ആ  പശ്  യി  ച്്ാ  ണ ്ഓ  

ൺ  ബല  ന വി  ദേ്ാ  ഭേ്ാ  സ  ത്്ി  ക്് ്വി  ജ  
യ  വ്ം നി  ല  നി  ൽ  പ്്്ം. അ  േി  ൽ പര്  

ധാ  ന  മാ  ണ ്ക  ണ  ക്റ്്ി  വി  റ്്ി. കൊ  
വി  ഡ ്19 വേ്ാ  ര  നം േ  ര  യാ  ന ് ള്്
അ  ര  ച്്ി  

ര  ൽ വ  
ന് ് തോ  കര ക  ണ  
ക്റ്്ി  വി  റ്്ി  യി  കല പര്  
ശന്ം ര  രി  ഹ  രി  ക്്ാ  
ന കര  ലി  തൊം ക  മ് ് 
നി  ക  ള്ം കന  റ്്ഫ്്്ി  ക്സ,്

യ്  രയ് ് ബ ്ത ് ര  ങ്്ി  യ ക  
മ് ് നി  ക  ള്ം ബക  തൊ  ര  ത്്.് ഇ  തോ  കര ഓ  ൺ  
ബല  ന സപ്ര്ീ  മി  ങ്് ്ബഹ  കഡ  ഫ  നി  ഷ  നി  ൽ
(എ  ച്്ഡ്ി) നി  ന്് ്സ്്്്ാ  ന  തഡ  ഡ ്കഡ  ഫ  നി  ഷ  നി
(എ  സഡ്ി)  തല  ക്്് മാ  റ്്ി. ഇ  ത ് വ  ഴി കന  റ്്്  വ  ര  
ക്്ി  ക്് ്തശ  ഷി നി  ല  നി  ര  ത്്ാ  നാ  യി. ഉ  ര  തോ  
ക്്ാ  ക് ് ള ് കര വ  ര  ധ  ന  യക്്് ്അ  ന ് സ  രി  ച്് ്ൈാ  
ന  ഡ്  വി  ഡത് ്ഉ  േ  പ്്ാ  ക്്ി. തല  ണി  ങ ്ആ  പ ്നി  ര  

മാ  ണ  ക് ് മ് ് നി  ക  ള്ം സാ  തക് ് േി  ക വി  ദേ്ാ
ദാ  യ  ക  ര്ം കര  ലി  തൊം ക  മ് ് നി  ക  ള ് 

മാ  യി ക ് രി  യാ  തോ  ചി  ച്്ാ  യി
പര്  വ  ര  ത് ് നം. ഇ  ത ്ഓ  

ൺ  ബല  ന വി  ദേ്ാ  
ഭേ്ാ  സ സം  വി  ധാ  ന  
ങ് ് കള ക ് ട ് േ  ൽ മി  
ക  വ ് റ് ് ത്ം ഉ  ര  തോ  
ഗ  ക് ് മ  വ ് മാ  ക്് ് 
ന്് ് ട്്.് ര  ഠ  നം മ്  ര  
ങ്് ് ന്്ി  കല് ് ന്് ്ഉ  േ  

പ്്ാ  ക്്ാ  ന അ  
ധേ്ാ  ര  ക  ര ഓ  
ൺ  ബല  നി  ല ് 
കര രാ  ഠ  ങ് ് ൾ
േ  യാ  ോ  ക്് ് ന് ് 

ത ്ക ് ട്്ി  ക  ൾ  ക്് ്മാ  
പേ്  മ  ല്,് ര  ക് ് ക  ര  ത്്ാ  ക് ് 

ൾ  ക്്്ം പ ് േി  യ സാ  തക് ് േി  ക
വി  ദേ് ര  രി  ച  യ  കപ് ് ട ് ന് ് േി  ന ്വ  ഴി  

കോ  ര ് ക്് ് ന്് ് ട്്.് 
" "നി  ല  വി  ൽ ബൈ  ജ്  സ് ആ  പ്, അ  

ഡ്് 24x7, ഡ്യ്  തോ  ലിം  തോ, ഖാ  ന അ  
ക്്ാ്ഡ  മി, വി  റ്്്കാ  ലി ത്  ര  ങ്്ി നി  ര  വ  ധി
ആ  പ്്്  ക  ള്  ട്്് ഇ   തല  ണി  ങ് രം  ഗ  ത്്്. കൊ  
വി  ഡ് കാ  ലം ക  ഴി  യ്  ന്്  തോ  കര ക്  ട്  േ  ൽ

തൊ  കള  ജ്  ക  ള്ം സ്ക്  ള്  ക  ള്ം ഇ   തല  ണി  ങ്
സാ  ധ്േ  േ  ക  ൾ ഉ  ര  തോ  ഗി  ക്്ാ  ന ത്  ര  ങ്്്  കമ  
ന്്ാ  ണ് വി  ല  യി  ര്  ത്്  ൽ. ഇ  തോ  
കര, വ  ലി  യ തശ  ഷി  യ്  ള്് ൈാ  ന  
ഡ് വി  ഡ്ത് തവ  ട്്ി  വ  ര്ം.  കര  ലി  
തൊം രം  ഗം ക്  ട്  േ  ൽ കമ  ച്്  ക്പ്  
തര  ട്്ി  വ  ര്ം; അ  ഥ  വാ 99.9 ശ  േ  
മാ  നം കന  റ്്്  വ  ര  ക്്് തശ  ഷി  യ്ം ഉ  
ര  തോ  ഗി  ക്്ാ  ന സ  ജ്്  മാ  തക  
ട്്ി  വ  ര്ം. ഇ  ത്പ്  ൾ  ത്്  ക്ന് കര  
ലി  തൊം കന  റ്്്  വ  ര  ക്്ി  ൽ വ  ലി  യ
പ്രാ  ഫി  ക്്ാ  ണ് അ  ന്  ഭ  വ  ക്പ്  ട്  ന്്  
ത്''- കസ  ല്്്  ലാ  ര ഓ  പ്്  തേ  ഷ  ന  സ് അ  തസാ  സി  
തയ  ഷ  ന ഒ  ഫ് ഇ  ത്്്േ ഡ  യ  േ  ക്റ്്  ര ജ  ന  േ  ൽ രാ  ജ  
ന എ  സ് മാ  േ്യ്  സ് ര  േ  ഞ്്്. 

കൊ  വി  ഡി  ന് മ്  ന  പ് േ  ക്ന് നി  ര  വ  ധി
തൊ  കള  ജ്  ക  ൾ ഓ  ൺ  ബല  ന സം  വി  ധാ  നം ഉ  
ര  തോ  ഗി  ക്്്  ന്്്  ട്്്. തവ  ൾ  ഡ് യ്  ണി  തവ  ഴ്സി  
റ്്ി ഒ  ഫ് ഡി  ബസ  ന േ  ക്ന് ഉ  ദാ  ഹ  ര  ണം. അ  വ  
ര ഒ  ര് വ  ര  ഷ  ത്ത്  ള  മാ  യി ഓ  ൺ  ബല  ന ക്്ാ  

സ്  ക  ൾ ന  ര  ത്്്  ന്്്  ട്്്.
""ഇ  ത് അ  സാ  ധാ  ര  ണ

സാ  ഹ  ച  ര്േ  മാ  ണ്.
ക്  ട്്ി  ക  ൾ  ക്്് ക്്ാ  

സ് ന  ഷ്്  ക്പ്  
രാ  േി  രി  
ക്്ാ  ന
ആ  ദ്േം

േ  ക്ന് ഇ  
ക്്ാ  ര്േ  

ത്്ി  ൽ ന  ര  
ര  രി  കയ  ട്  
ത്്  ത് ഞ  

ങ്്  ളാ  ണ്. ക്്ാ  സ്  ക  ൾ പ്  ര  ണ  മാ  യ്ം ഓ  
ൺ  ബല  നി  തല  ക്്് മാ  റ്്ി  യ  ത് ഇ  ത്്്േ  യി  

കല വി  ദ്ോ  ര  ഥി  ക  ൾ  ക്്് മാ  പ്േ  മ  ല്്,
തോ  ക  കോ  ട്്ാ  കക  യ്  ള  ള വി  ദ്ോ  ര  
ഥി  ക  ൾ  ക്്്ം ഗ്  ണ  ക  ര  മാ  യി''- തവ  
ൾ  ഡ് യ്  ണി  തവ  ഴ്സി  റ്്ി ഒ  ഫ് ഡി  
ബസ  ന വി  സി തോ.   സ  ഞ്ജ  യ്
ഗ്  പ്േ ര  േ  ഞ്്്. 

കജ  എ  ന  യ്, ജാ  മി  യ മി  ലി  യ,
അ  മി  റ്്ി, ശാ  ര  ദ, ഐ  രി, ല  വ്  ലി
ക്പൊ  ഫ  ഷ  ന  ൽ , മ്ം  ബൈ  യ്  
ണി  തവ  ഴ്സി  റ്്ി  ക  ൾ വി  വി  ധ വി  ഷ  

യ  ങ്്  ളി  ൽ ഓ  ൺ  ബല  ന ക്്ാ  സ്  ക  ൾ
ന  ര  ത്്്  ന്്്  ട്്്. സ്ം,   ൈി  ഗ് ബ്്്   ൈ  ട്്  

ൺ, ഗ്  ഗ്  ൾ ക്്ാ  സ്റ്ം ത്  ര  ങ്്ി  യ ആ  
പ്്്  ക  ളാ  ണ് ഇ  േി  ന് ഉ  ര  തോ  ഗി  ക്്്  
ന്്  ത്. 

എ  ന്്ാ  ൽ ഓ  ൺ  ബല  ന ക്്ാ  സ്  ക  
ളി  ല്  കര ര  ഠി  ക്്്  ക എ  ന്്  ത് എ  ല്്ാ  വ  ര  ക്്്ം ഒ  
ര്  തൊ  കല ക  ഴി  യ്  കമ  ന്്് ക  ര്  ോ  നാ  വി  ക്ല്  ന  
ന് ശാ  ര  ദ യ്  ണി  തവ  ഴ്സി  റ്്ി വി  സി ബവ.  കക.
ഗ്  പ്േ. സാ  ത്ക്  േി  ക വി  ദ്േ  തോ  ട്  ള്് അ  ട്  പ്്  
വ്ം ഇ  േി  ന് ആ  വ  ശ്േ  മാ  ണ്. നി  യ  മം തൊ  ല്  
ള്് വി  ഷ  യ  ങ്്  ൾ ഓ  ൺ  ബല  നി  ൽ ര  ഠി  പ്്ി  ക്്ാ  
കമ  ക്്ി  ല്ം എ  ല്്ാ രം  ഗ  ത്്്ം ഇ  ത് പ്രാ  തോ  ഗി  ക  
മ  ക്ല്  ന്്് നി  യ  മ അ  ധ്ോ  ര  ക  ന നി  ഷാ  ത്്് പ്ര  
കാ  ശ്. 

രാവിടെഉറങ്്ാം,
കോന്്്കപ്്ൾരഠിക്്ാം

കച  േി  യ ക്്ാ  സ്  ക  ളി  കല ക്  ട്്ി  ക  ൾ  ക്്് പ്  േി  
യ വി  ദ്ോ  ഭ്ോ  സ രീ  േി ഒ  ര് ര  രി  ധി  വ  കര സ  
ത്ത്  ഷം ന  ൽ  ക്  ന്്്  ട്്്. ഓ  ഫ്  ബല  ന ക്്ാ  സ്  
ക  തോ  രാ  ണ് ക്  ട്്ി  ക  ൾ  ക്്് ക്  ട്  േ  ലി  ഷ്്ം. ക്്ാ  
സ് ഓ  ഫ്  ബല  നി  ലാ  ക്  ത്പ്  ൾ രാ  വി  കല ഇ  ഷ്്  
മ്  ള  ളി  ര  ത്ത്  ളം സ  മ  യം ഉ  േ  ങ്്ാ  കമ  ന്്  ോ  ണ്
ഉ  ത്്  ര  പ്ര  തദ  ശി  ൽ ഇ  ദ്്ി  രാ  പ്  രം കസ  ്്്് പ്ഫാ  
ന  സി  സ് സ്ക്  ളി  കല അ  ഞ്്ാം  ക്്ാ  സ് വി  ദ്ോ  ര  
ഥി േി  േീ  ക്് നാ  യ  ര്  കര സ  ത്ത്  ഷം. അ  ധ്ോ  
ര  ക  ര്ം ക്  ട്  േ  ൽ വി  ട്്്  വീ  ഴ്ച  യ്ക്്് േ  യാ  ോ  
ക്  ന്്്  ട്്്. ര  ല  ത്പ്  ഴ്ം ക്  ട്  േ  ൽ സ  മ  യ  കമ  ട്  
ത്്് ര  ഠി  പ്്ി  ക്്്  ക്ന്  ന്്്ം േി  േീ  ക്്.

ആ  തോ  ള േ  ല  ത്്ി  ൽ തോ  ക്്്ഡൗ  ൺ പ്ര  
ഖ്ോ  രി  ച്്  ത്പ്  ൾ 150 തൊ  രി സ്ക്  ൾ വി  ദ്ോ  ര  
ഥി  ക  ളാ  ണ് ഓ  ൺ  ബല  ന വി  ദ്ോ  ഭ്ോ  സ  ത്്ി  തല  
ക്്് മാ  േി  യ  കേ  ന്്ാ  ണ് ഇ  ്്്  ര  നാ  ഷ  ണ  ൽ കര  
ലി  ക  മ്യ്  ണി  ത്ക്  ഷ  ന യ്  ണി  യ  ക്്് ക  ണ  ക്്്. 

165 രാ  ജ്േ  ങ്്  ളി  ൽ സ്ക്  ള്  ക  ൾ അ  ര  ച്്ി  ട്്ി  
രി  ക്്്  ക  യാ  കണ  ന്്് ര  േ  യ്  ന്് യ്  കന  സ്തൊ,
പ്  േി  യ വി  ദ്ോ  ഭ്ോ  സ സ  പ്മ്്  ദാ  യം കാ  ല  ത്്ി  
ക്്് ആ  വ  ശ്േ  മാ  കണ  ന്്് വി  ല  യി  ര്  ത്്്  ന്്്.
എ  ന്്ാ  ൽ, ഓ  ൺ  ബല  നി  ൽ ല  ഭി  ക്്്  ന്് വി  വ  ര  
ങ്്  ള്  കര ആ  ധി  കാ  രി  ക  േ, ബസ  ൈ  ര സ്  ര  
ക്്, ത്  ര  ങ്്ി  യ കാ  ര്േ  ങ്്  ളി  ൽ സ  ര  ക്്ാ  ര്  ക  ൾ
ഇ  ര  കര  തര  ട്്  ത്  ക്ട്  ന്്്ം യ്  കന  സ്തൊ. 

പര്ാമങ്്ൾകാത്്ിരിക്്്ന്്്
ഇ  ്്്  ര  കന  റ്്് സൗ  ക  ര്േം എ  ല്്ാ  വ  രി  തല  ക്്്  കമ  

ത്്ി  യി  ട്്ി  ല്്ാ  ത്്  ഇ  ത്്്േ  തൊ  ല്  ള്്
രാ  ജ്േ  ങ്്  ളി  ൽ  ഓ  ൺ  ബല  ന വി  ദ്ോ  
ഭ്ോ  സം എ  പ്േ  മാ  പ്േം ഫ  ല  പ്ര  ദ  കമ  ന്്
തോ  ദ്േ  വ്ം ഉ  യ  ര്  ന്്്  ട്്്. 2014കല   
നാ  ഷ  ണ  ൽ സാം  പ്  ൾ സ  ര  കവ പ്ര  
കാ  രം രാ  ജ്േ  ക്ത് 27 ശ  േ  മാ  നം വീ  
ട്  ക  ളി  ൽ മാ  പ്േ  മാ  യി  ര്  ന്്് ഇ  ്്്  ര  
കന  റ്്് സൗ  ക  ര്േം. ഇ  ന്്ി  ത് ക്  തേ  
ക്്്  രി വ  ള  ര  ക്ന്  ക്്ി  ല്ം മ്  ഴ്  വ  ന

വി  ദ്ോ  ര  ഥി  ക  ൾ  ക്്്ം ഇ  ്്്  ര  കന  റ്്് ല  
ഭ്േ  േ എ  ന്്  േി  തല  ക്്് നാം   എ  ത്്ി  യി  ട്്ി  ല്്. അ  
ത്  കൊ  ണ്്്  േ  ക്ന് ന  ഗ  ര  പ്ര  തദ  ശ  ങ്്  ളി  തോ അ  
ര  ധ  ന  ഗ  ര തമ  ഖ  ല  ക  ളി  തോ ഓ  ൺ  ബല  ന, ഓ  ഫ്  
ബല  ന വി  ദ്ോ  ഭ്ോ  സം പ്രാ  തോ  ഗി  ക  കമ  ക്്ി  ല്ം
പ്ഗാ  മ  ങ്്  ളി  ൽ ഇ  ത് സാ  ധ്േ  മ  ക്ല്  ന്്ാ  ണ് ച്  ട്്ി  
ക്്ാ  ണി  ക്്  ക്പ്  ട്  ന്്  ത്. ന  ഗ  ര  പ്ര  തദ  ശ  ത്്് ോ  മ  
സി  ക്്്  ന്് യ്  ണി  തവ  ഴ്സി  റ്്ി വി  ദ്ോ  ര  ഥി  ക  ളി  ൽ
41 ശ  േ  മാ  ന  ത്്ി  ന് മാ  പ്േ  മാ  ണ് ഇ  ത്പ്  ഴ്ം വി  
ദ്ോ  ഭ്ോ  സ  ത്്ി  ന്  േ  ക്ം വി  ധം വീ  ട്്ി  ൽ ഇ  ്്്  ര  
കന  റ്്് ല  ഭ്േ  േ. പ്ഗാ  മ  ങ്്  ളി  ൽ ഇ  ത് 28 ശ  േ  മാ  ന  
മാ  ണ്. തക  ര  ള  ത്്ി  ൽ പ്ഗാ  മീ  ണ തമ  ഖ  ല  യി  കല
51 ശ  േ  മാ  നം വീ  ട്  ക  ളി  ല്ം ഇ  ്്്  ര  കന  റ്്് സൗ  ക  
ര്േ  മ്  ള്്  ത്പ്  ൾ ആ  പ്ധ്്  പ്ര  തദ  ശി  ൽ ഇ  ത് 30 ശ  
േ  മാ  നം മാ  പ്േ  മാ  ണ്. ര  ശ്്ി  മ ൈം  ഗാ  ളി  ല്ം ൈി  
ഹാ  േി  ല്ം ഇ  ത് 7-8 ശ  േ  മാ  നം മാ  പ്േ  മാ  ണ്. ഇ  
വ  കയ  ല്്ാം ഓ  ൺ  ബല  ന വി  ദ്ോ  ഭ്ോ  സ  ത്്ി  ക്്്
വി  ജ  യ  ക്ത് ൈാ  ധി  ക്്്  കമ  ന്്് ച്  ട്്ി  ക്്ാ  ണി  
ക്്  ക്പ്  ട്  ന്്്. ഈ   കൊ  വി  ഡ് കാ  ലം പ്ഗാ  മ  ങ്്  
കള  യ്ം ഇ  ്്്  ര  കന  റ്്് വ  ല  യി  തല  ക്്് കൊ  ണ്്്  വ  
ര്  ന്്  േി  ന് വ  ഴി  കോ  ര്  ക്്്  കമ  ന്് പ്ര  േീ  ക്്  യി  
ലാ  ണ് ഇ   തല  ണി  ങ് കാ  ല  ക്ത് അ  ധ്ോ  ര  ക  ര.  

ര ഠ നം വീ ട്്ി ൽ = എ ഡ്യ് ത്ക് ഷ ന 4.0 

വാ രാ ണ സി: അ ര ച്്ി ര ലി ക്്് ഭാ ഗ മാ 
യി ഗ ോ ഗ േം പ് ര ണ മാ യി നി ര ത്്ി 
വ ച്് ത്പ് ൾ രാ ജ്േ ത്്ി ക്്് വി വി ധ ഭാ 
ഗ ങ്് ളി ൽ നി ന്്് ള്് 49 തര ര ക്്് ഒ ര്
മാ സ മാ യി "വീ ട്' വാ രാ ണ സി കേ യ് ൽ 
തവ ത്സ്്് ഷ ന. ക ര ണാ ര ക, േ മി ഴ്നാ ട്,
ഗ് ജ ോ ത്്്, മ ഹാ രാ ഷ് പ്ര ത് ര ങ്്ി രാ 
ജ്േ ത്്ി ക്്് ബവ വി ധ്േം കേ ളി യി ക്്്ം
വി ധം വി വി ധ സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ൽ നി 
ന്്്ം സം സ്കാ ര ങ്് ളി ൽ നി ന്്് കമ 
ത്്ി യ വ രാ ണ് ഒ ര് മാ സ ത്്ി തല കേ 
യാ യി കേ യ് ൽ തവ യ് കര ആ േി ഥ്േ ത്്ി 
ൽ ഒ ര് ക് ട്ം ൈ മാ യി ക ഴി യ് ന്് ത്. 

ഉ േ ക്്ം കേ യ് ൽ തവ ത്സ്്് ഷ നി കല
കാ ത്്ി രി പ്്് തക പ്ദ്് മാ യ യാ പ്േി ആ 
പ്ശ യ് തൊം പ്് ക്സി ൽ. ഭ ക്് ണ മ ര ക്്ം
എ ല്്ാ സൗ ക ര്േ ങ്് ള് കോ ര് ക്്് ന്് ത്
കേ യ് ൽ തവ േ ക്ന്. ഒ ഴി വ് സ മ യം കച 
ല വ ഴി ക്്ാ ന ഇ വ ര ക്്് തോ ഗാ ക്്ാ സ്
വ കര ഒ ര് ക്്ി യി ട്്് ട്്് ത്സ്്് ഷ ന മാ കന 
ജ ര ഡ യ േ ക്റ്് ര ആ ന ദ്്് തോ ഹ ന. പ്ര 
ധാ ന മ പ്ത്്ി ന തര പ്ദ്് തോ ദി യ് കര തോ 

ക്സ ഭാ മ ണ്് ലം ക് രി യാ യ േീ ര ഥാ ര 
ന തക പ്ദ്്ം സ ദ്് ര ശി ക്്ാ കന ത്്ി യ വ 
രാ ണ് അ പ്ര േീ ക്്ി േ മാ യി പ്ര ഖ്ോ രി 
ച്് അ ര ച്്ി ര ലി ൽ ക് ട് ങ്്ി യ ത്. ദി വ 
സം 220 ക്പര യ് ന് ക ൾ ക്്്ം 10000തല 

കേ യാ പ്േ 
ക്്ാ ര ക്്്ം
ആ േി ഥ്േ മ ര് 
ള് ന്് കേ ൽ 
തവ ത്സ്്് ഷ 
നി ൽ അ ന്്്
ആ യി ര ങ്് 
ള് ട്്ാ യി ര് 
ന്്്. അ ട് 
ത്് പ്ര തദ ശ 
ങ്് ളി ല് ള്് 
വ ര ചി ല ര
സ്വ യം വാ ഹ 
ന ങ്് ൾ സം 
ഘ രി പ്്ി ച്്് മ 
ര ങ്്ി. ക് തേ 
യാ ള് ക കള
കേ യ് ൽ തവ

പ്ര ത്േേ ക ൈ സ് സ ര വീ സ് ന ര ത്്ി വീ 
ട് ക ളി കല ത്്ി ച്്്. എ ന്്ാ ൽ 49 തര ര
ദ ക്്ി തണ ത്്്േ ഉ ൾ ക്പ് കര ദ് ര തദ ശ ങ്് 
ളി ൽ നി ന്്് ള്് വ രാ യി ര് ന്്്. ഇ വ രാ 

ണ് ത്സ്്് ഷ നി ൽ േ ങ്്ി യ ത്. 
ഇ വ ര ക്്് തവ ട്് വ സ്പ്േ ങ്് ൾ,

തോ പ്്്, എ ണ്് ത് ര ങ്്ി യ വ്ം ഭ ക്് ണ 
വ്ം ഒ ര് മാ സ മാ യി ന ൽ ക് ന്് ത് കേ 
യ് ൽ തവ യാ ണ്. വാ ര ത്് യ േി യാ ന
ത്സ്്് ഷ നി ൽ ക് റ്് ന കര ലി വി ഷ ന്ം
സ്്ാ രി ച്്്. ത്സ്്് ഷ നി കല അ ന് ഭ വ ങ്് 
ൾ ക് േി ച്്് വ യ്ക്്ാ ന എ ല്്ാ വ ര ക്്്ം
തോ ട്്്ബ് ക്്്ം തര ന യ്ം ന ൽ കി. 

എ ല്്ാ ദി വ സ വ്ം രാ വി കല ആ േ ര 
തോ കര 49 തര ര്ം എ ഴ് ത്ന് ൽ ക്്്ം.
എ ട്് ര തോ കര തോ ഗ ക്്ാ സ്. ഇ േി ക്്്
തന ത് േ്വം ത്സ്്് ഷ ന ഡ യ േ ക്റ്് ര ആ ന 
ദ്്് തോ ഹ ന്. രി ക്ന് ഭ ക്് ണം. ഒ ര് മ 
ണി ക്്് ഉ ച്് ഭ ക്് ണം, ബവ കി ട്്് ആ േി 
ന് ചാ യ യ്ം ല ഘ് ഭ ക്് ണ വ്ം. രാ പ്േി
എ ട്്ി ന് അ ത്്ാ ഴം. ഇ ങ്് കന യാ ണ്
യാ പ്േി ക ര് കര ദി വ സ ങ്് ൾ ക ര ന്്് 
തൊ ക് ന്് ത്. ത്സ്്് ഷ ന് പ് േ ത്്് തൊ 
കാ ന അ ന് വാ ദ മി ല്്. എ ന്്ാ ൽ, ഹാ 
ളി ൽ ന ര ക്്ാം. പ് േ ത്ത് ക്്് തൊ ക് 
ന്് വ കര േ ര യാ ന കൊ ലീ സ് ട്്്. 12

കൊ യ് കല റ്്് ക ളാ ണ് യാ പ്േ ക്്ാ ര ക്്ാ 
യി ത് േ ക്�്് ട് ത്്ി രി ക്്് ന്് ത്. ഇ വ ര 
ണ്്് മ ണി ക്്് േി നി കര ശ് ചീ ക രി ക്്്ം.
യാ പ്േ ക്്ാ ര ോ മ സി ക്്് ന്് യി ര ങ്് ളി 
ല്ം ഇ ര യ്ക്്ി കര ശ് ചീ ക ര ണം. ഒ ര്
എ സ്ൈി ഐ എ രി എം ത് േ ന്്ി ട്്് ട്്്.
എ ല്്ാ വ ര ക്്്ം സാ രി ക ള്ം രി  ഷ ര ട്്് ക 
ള്ം ന ൽ കി കയ ന്്്ം കേ യ് ൽ തവ ഉ 
ത്ദോ ഗ സ്് ന രാ ജ്ക് മാ ര ത്സ്്് ഷ നി 
കല ജീ വി േം ഒ രി ക്് ല്ം പ്ര േീ ക്്ി ച്് േ 
ക്ല് ന്്് ഉ ജ്് യി ന സ്വ തദ ശി യ്ം അ ഭി 
ഭാ ഷ ക ന് മാ യ ന തര പ്ദ്് സി ങ് ധ ക്പക.
ആ ജ്േ ദി നം ക്പര യ്നി ല്ം ര ട്്ാം ദി 
നം പ്്ാ റ്്്തോ മി ല് മാ യി ര് ന്്് ഉ േ ക്്ം.
ആ  ര ണ്്് ദി വ സ ങ്് ള്ം ക ഠി ന മാ യി 
ര് ന്്്. രി ന്്ീ ട് ത്സ്്് ഷ ന ഡ യ േ ക്റ്് ര
ഞ ങ്് ൾ ക്്് എ ല്്ാ സൗ ക ര്േ വ് കോ ര് 
ക്്ി. വീ ട്്ി കല ത്്ാ നാ കാ ത്് േി ക്്് വി 
ഷ മ മ് ട്്്. ര ത്ക്, ക് ട്ം ൈാം ഗ ങ്് കള
എ ന്്്ം തോ ണി ൽ വി ളി ക്്് കമ ന്്്ം
ര പ്േം വാ യി ച്്്ം രി വി ക ണ്്്ം സ മ യം
ക ള യ് ക യാ കണ ന്്്ം ധ ക്പക.

അടച്്ിടലിനെത്്്ടർന്്്ഒര്മാസത്്ിലലനെയായിവാരാണ
സിനെയ്ൽലവലറ്്്്ഷെിൽക്ട്ങ്്ിയവർക്്്ലറ്്്്ഷൻഡയ
െകറ്്്റ്നടലെത്തവ്ത്്ിൽെടക്്്ന്്ലോഗാപരിശീലെം.

വാ രാ ണ സി കേ യ് ൽ തവ ത്സ്്് ഷ നി ൽ 49 യാ പ്േ ക്്ാ ര ക് ട് ങ്്ി യി ട്്് ഒ ര് മാ സം

അടച്്ിടലിനെത്്്ടർന്്്ഒര്മാസത്്ിലലനെയായിവാരാണസി
നെയ്ൽലവലറ്്്്ഷെിൽക്ട്ങ്്ിയവർക്്്ലറ്്്്ഷൻഡയെകറ്്്ർ
ആെന്്്ലോഹൻവസത്ത്ങ്്ൾെൽക്ന്്്.

വോലിക്്്
ഹാജരായില്്, കണ്്ൻ
വോപിനാഥകനതിവര
വകസ്
ഡാ  മ  ന: ഓ  ഗ  സ്്്്ി  ൽ ഐ  എ  എ  
സി  ൽ നി  ന്്് രാ  ജി  ക്്  ത്്് ന  
ൽ  കി  യ മ  ല  യാ  ളി ഉ  ത്ദോ  ഗ  സ്്  
ന ക  ണ്്  ന തോ  രി  നാ  ഥ  കന  േി  
തര കൊ  ലീ  സ് തക  സ് ര  ജി  സ്്്്  ര
കച  യ്ത്. കൊ  തോ  ണ മ  ഹാ  മാ  
രി  യ്  കര ര  ശ്്ാ  ത്്  ല  ത്്ി  ൽ
തോ  ലി  ക്്് ഹാ  ജ  രാ  വാ  ന്  ള്്
സ  ര  ക്്ാ  ര നി  ര  തദ  ശം ലം  ഘി  ച്്  
േി  നാ  ണി  ത്. ര  ക  ര  ച്്  വ്ോ  ധി നി  
യ  പ്ത്്  ണ നി  യ  മ  പ്ര  കാ  ര  മാ  ണ്
ഡാ  മ  ന-  ഡി  യ്  വി  കല തോ  ട്്ി
ഡാ  മ  ന കൊ  ലീ  സ് ത്സ്്്  ഷ  നി  ൽ
തക  സ്. സ  ര  ക്്ാ  ര ഉ  ത്്  ര  വ് രാ  
ലി  ക്്ാ  ത്്  േി  ന് ഐ  രി  സി കസ  
ക്്  ന 188 പ്ര  കാ  ര  മ്  ള്് ക്  റ്്  
വ്ം ക  ണ്്  ന തന  രി  ട്  ന്്്  ക്ട്  
ന്്് കൊ  ലീ  സ് ഇ  ന  സ്കര  ക്റ്്  ര
ലി  യാ  ധ  ര മ  ക്വാ  ന ര  േ  ഞ്്്.

ജ  മ്്് ക  ശ്മീ  രി  കല ജ  ന  ങ്്  ൾ  
ക്്് സ്വാ  േ  പ്ത്്്േം നി  തഷ  ധി  ക്്്  
ന്്്  കവ  ന്്് ആ  തോ  രി  ച്്ാ  ണ് ക  
ണ്്  ന തോ  രി  നാ  ഥ  ന ഐ  ഐ  
എ  സി  ൽ നി  ന്്് രാ  ജി  വ  ച്്  ത്.
ഓ  ഗ  സ്്്്് 21ന്   രാ  ജി  ക്്  ത്്് തക  
പ്ദ്് ആ  ഭ്േ  ത്്  ര മ  പ്ത്്ാ  ല  യ  ത്്ി  ന്
സ  മ  ര  പ്്ി  ച്്്. രാ  ജി  ക്്  ത്്് ഇ  ത്  
വ  കര സ്വീ  ക  രി  ച്്ി  ട്്ി  ല്്ാ  ത്് സാ  
ഹ  ച  ര്േ  ത്്ി  ൽ തോ  ലി  ക്്് ഹാ  ജ  
രാ  ക  ണ  കമ  ന്്ാ  ണ് ഏ  പ്രി  ൽ ഒ  
മ്്  േി  ന് തക  പ്ദ്് ഭ  ര  ണ പ്ര  തദ  ശ  
ക്ത് ഭ  ര  ണ  ക്  രം നി  ര  തദ  ശി  ച്്  
ത്. എ  ന്്ാ  ൽ, ഈ   നി  ര  തദ  ശം
രീ  ഡ  ന  മാ  കണ  ന്്് ക  ണ്്  ന തോ  
രി  നാ  ഥ  ന ര  േ  യ്  ന്്്. 

ഡാ  മ  ന-  ഡി  യ്, ദാ  പ്ദ- ന  ഗ  ര  
ഹ  തവ  ലി എ  ന്്ി  വി  ര  ങ്്  ളി  കല
ഊ  ര  ജ കസ  പ്ക  ട്്  േി  യാ  യി  ര്  ന്്്
മ്  പ്്  ത്്ി  മ്  ന്്്  കാ  ര  നാ  യ ക  ണ്്  
ന തോ  രി  നാ  ഥ  ന. 

ഇത്്്യക്്ാർ
മാനസികമായി
കരത്്്്റ്്വർ:
ചൈനീസ ്ഗവവഷകൻ
ന്യ് ഡ ൽ ഹി: കൊ വി ഡ് ബവ േ 
സി കന തന രി രാ ന ഇ ത്്്േ ക്്ാ ര
മാ ന സി ക മാ യി ഏ കേ ക ര് ത്് 
രാ കണ ന്്്  ബച നീ സ് ഗ തവ ഷ 
ക ന ഷാ ങ് കവ ന തോ ങ്. ഇ 
ത്്്േ യി ൽ ക് ട് ങ്്ി യ ബച നീ 
സ് രൗ ര ന്്ാ ര ക്്ാ യി ബച നീ 
സ് എം ൈ സി സം ഘ രി പ്്ി ച്് ഓ 
ൺ ബല ന കസ ഷ നി ലാ ണ് കവ 
ന തോ ങ്്ി ക്്് പ്ര സ്ോ വ ന.
ജ ന ങ്് ൾ മാ സ്ക് ധ രി ക്്ാ കേ
ഒ ര് മ േ ച ര ങ്്ി ൽ ര ക്ക് ട് ക്്് 
ന്് േി ക്്് ദ് ശ്േം ഞാ ന ക ട്്ി 
ര് ന്്്. ഇ ത്്്േ ക്്ാ ര ശാ രീ രി ക 
മാ യി ക ര് ത്് കര ന്് ല്്, മാ ന സി 
ക മാ യി പ്ര േി തോ ധ തശ ഷി ആ 
ര ജി ച്് വ കര ന്്ാ ണ് ഞാ ന മ ന 
സി ലാ ക്്് ന്് ത്. മ റ്്് ള്് വ കര
അ തര ക്്ി ച്്് ശാ ത്് മാ ണ് ഇ 
ത്്്േ ക്്ാ ര് കര മ ന സ്. ഇ ത്്്േ യി 
ൽ തോ ഗ ൈാ ധി േ ര് കര എ ണ്്ം
വ ര ധി ക്്് ന്്് ട്്ാ കാം. ര ത്ക്,
അ ത് യ് എ സ് ഉ ൾ ക്പ് കര രാ ജ്േ 
ങ്് ള് മാ യി ോ ര േ മ്േം കച യ്ോ 
ൽ വ ള കര ക് േ വാ ണ്. ഇ ത്്്േ യി 
കല ജ ന സം ഖ്േ യ് കര അ ന് രാ 
േം ക ണ ക്്ാ ക്്ി യാ ൽ തോ ഗ 
വ്ോ ര ന ത്ത് േി ൽ ഇ ത്്്േ എ 
പ്േ മാ പ്േം മി ക വ് പ് ല ര ത്്് 
ന്്് കവ ന്്് കാ ണാ കമ ന്്്ം അ 
ത്ദ് ഹം. 

മഹാരാഷ്ടര് മടത്്്ിക്്്
കൊവിഡ്
മ്ം ബൈ: മ ഹാ രാ ഷ് പ്ര ഭ വ 
ന നി ര്്മാ ണ മ പ്ത്്ി ജി തേ 
പ്ദ്് അ വാ ദി ന് കൊ വി ഡ്
19 സ്്ി രീ ക രി ച്്്.  സ് ര 
ക്്ാ ഉ ത്ദോ ഗ സ്് രി ൽ്് ചി 
ല ര്്ക്്് കൊ വി ഡ് ക ക്ട് 
ത്്ി യ േി കന ത്്് ര ര്്ന്്് ക 
ഴി ഞ്് ഒ രാ ഴ്ച യാ യി വീ ട്്ി 
ൽ നി രീ ക്് ണ ത്്ി ലാ യി 
ര് ന്്് അ മ്് ത്്ി നാ ല് കാ 
ര നാ യ മ പ്ത്്ി. തോ ഗം സ്്ി 
രീ ക രി ച്് േി കന ത്്് ര ര ന്്്

ോ കന യി കല ആ ശ് ര പ്േി 
യി തല ക്്് മാ റ്്ി. 

സ് ര ക്്ാ ഉ ത്ദോ ഗ സ്് 
ന് കൊ വി ഡ് സ്്ി രീ ക രി 
ച്് സാ ഹ ച ര്േ ത്്ി ൽ്് ോ 
കന മ് നി സി പ്് ൽ്് തൊ ര്്പ്് 
തേ ഷ ന്് അ ധി ക് േ ര്് ന് 
തോ ളം തര ര്്ക്്ി ര യി ൽ്്
കൊ വി ഡ് ര രി തോ ധ ന
ന ര ത്്ി. ഉ ത്ദോ ഗ സ്് ന് മാ 
യി തന രി ട്്് ഇ ര ര ഴ കി യ വ 
രാ ണ് ഇ വ ര്്. 

2020 ഏപ്രിൽ 25 ശനിഫോക്്സ്

ഗൗതംഗംഭീർസരസവ്തിപാതത്
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ബീജിങ:്കൊവിഡ്19പപ്തിലോധമര്
ന്്ിനായ്ള്്ആലോളചവദയ്രാസപ്ത്
സമ്േത്്ികന്്്പരിപര്മങ്്ളക്്്പപ്തീ
ക്്പകരന്്്കൊലോണചവറസികന്്്
പപ്ഭവലകപദ്്്മായചൈനയികേഗലവഷക
ര.ബീജിങ്ആസ്്ാനമായ്ള്്സിലോ
വാക്ബകോകടക്വികസിപ്്ിച്്വാ
കസ്ിനക്രങ്്്കളിലവിജയകരമാ
കയന്്്സയനസ്മാഗസിനറിലപ്്രട്്്
കൈയത്.്കമ്്നിവികസിപ്്ിച്്രണ്്്
വയ്തയ്സത്ലോസ്കളില്ള്്വാകസ്ി
നാണ്റിസയ്്സ്മകാകവ്ിസ്എന്്യിനം
ക്രങ്്്കളിലഗ്ണരേമ്ണ്്ാക്്ിയത.്
ഇലോകട,കഴിഞ്്16മ്തലവാകസ്ിന
മന്ഷയ്രിലപരീക്്ിച്്്ത്ടങ്്ികയന്്്ം
സയനസ്മാഗസിന.
എട്്്ക്രങ്്്കളിോണ്നിരജീവചവ
റലആരഎനഎഉപലോഗിച്്്ള്്പരീക്്
ണംനടത്്ിയത.്മ്ന്്ാഴൈ്യക്്്്ലരഷം
ക്രങ്്്കള്കടരവ്ാസലൊരത്്ിലേക്്്
കൊവിഡ്19ലോഗത്്ിന്കാരണമായ
സാരസ്ലൊവ്2ചവറസികനക്ഴല്കളി
ല്കടകടത്്ിവിട്്്.നിശ്്ിതസമയപരിധി
ക്്്ലരഷംഇവയിലനടത്്ിയപരിലോധ
നയിലഒര്ക്രങ്്ിന്ലോലം്തീപവ്മായ
ലോതിലലോഗബാധയികല്്ന്്്വയ്ക്്മാ
കയന്്്കമ്്നി.പാരരവ്രേങ്്ള്ണ്്ായിട്്ി
കല്്ന്്്ംസിലോവാക്അധിക്തര.

പരീക്്ണംഎട്്്വയ്തയ്സത്
അളവ്െളില
എട്്്ക്രങ്്്കളിലം്എട്്്വയ്തയ്സത്
അളവ്കളിോണ്വാകസ്ിനപപ്ലോഗിച്്
ത.്ക്ടിയഅളവിലവാകസ്ിനനലകി
യക്രങ്്്കളമികച്്രേമ്ണ്്ാക്്ി.ഏ
ഴ്ദിവസത്്ിന്ലരഷംഇവയ്കടരവ്ാസ
നാളവം്കോണ്്യം്രവ്ാസലൊരവം് പ
രിലോധിച്്്.ലോഗബാധയ്ള്്തായിക
കണ്്ത്്ിയില്്.ക്റഞ്്അളവിലവാ
കസ്ിനപപ്ലോഗിച്്ക്രങ്്്കളിലതീര
ത്്്ംേഘ്വായൈിേവയ്തയ്ാസങ്്ളക
ണ്്്.എന്്ാല,ഇത്നിയപത്്്ിതമായതേ
ത്്ിലമാപത്ം.ഏറ്്വം്ക്റഞ്്അളവി
ലനലകിയവയിലരരീരത്്ികന്്്വയ്തയ്
സത്ഭാഗങ്്ളികേലൊരങ്്ളിലചവറ
ലആരഎനഎകകണ്്ത്്ി.ഇവയക്്്്ഗ്
ര്തരമായലോതിലനയ്്ലോണിയബാധി
ച്്ിര്ന്്്.പരിലോധനാരേംഞങ്്ളക്്്
നലക്ന്്ത,്ഇത്മന്ഷയ്രിലവിജയി
ക്്്കമന്്ആത്്വിരവ്ാസമാണ-്സിലോ
വാക്സീനിയരഡയറകറ്്്രകമങ്കവ
യന്ിങ്പറഞ്്്.
നിരജീവചവറലആരഎനഎഉപ
ലോഗിച്്്ള്്വാകസ്ിനഒര്പഴയരീതി
യാകണക്്ിലം്ഈഘട്്ത്്ിലഇകോര്
വേിയലനട്്മാകണന്്്മൗണ്്്സിനായ്

ഐകാനസക്്ളഒഫ്കമഡിസിനികേ
ചവലോളജിസ്്്്്ലല്്റിയനപക്ാമ്്രവിേ
യിര്ത്്്ന്്്.പിന്്ാക്്-വികസവ്രരാജയ്
ങ്്ളക്്്ംഇത്്രകോര്വാകസ്ിനതാ
ങ്്ാനാവം്.അത്തകന്്യാണ്ഇതികന്്്
കമച്്കമന്്്ംപക്ാമ്്ര.
എന്്ാല,സലത്്ഷിക്്ാറായിട്്ികല്്
ന്്ാണ്പിറ്്്സബ്രഗ്യ്ണിലവഴസ്ിറ്്ിയി
കേഗലവഷകനം്ക്രങ്്്കളികേപരീ
ക്്ണകത്്ഓലോഘട്്ത്്ിലം്ക്തയ്മായ
പിന്്്ടരന്്വരിലപപ്മ്ഖന്മായഡഗ്്സ്
റീഡ്പറയ്ന്്ത.്പരീക്്ണംനടത്്ിയ
ക്രങ്്്കള്കടഎണ്്ംവളകരക്റവാണ.്
വാകസ്ിനപരീക്്ിച്്ക്രങ്്്കളില
ചവറസ്ണ്്ാക്്ിയമാറ്്ങ്്ളമാപത്ലമമ
ന്ഷയ്രിലം്ത്ടര്എന്്്പ്രണമായി

വിരവ്സിക്്ാനാവികല്്ന്്്ം
അലദ്്േം.
പപ്തീക്്യം്ആരക്്
കളം്
മന്ഷയ്രിലസാ
രസ്ലൊവ്2
ചവറസ്ണ്്ാ
ക്്്ന്്തീപവ്േ
ക്്ണങ്്കോന്്്ം
ക്റഞ്്ലോതില
വാകസ്ിനനലകിയ
ക്രങ്്്കളില്ണ്്ായി
കല്്ന്്താണ്മകറ്്ര്ആ
രക്്.എന്്ാല,വാകസ്ിന
പപ്ലോഗിക്്ാത്്ക്രങ്്്ക
ളിലകൊവിഡ്19മന്ഷയ്രി
ലസ്ഷ്്ിക്്്ന്്തിന്സ
മാനമായേക്്ണങ്്ള്

ണ്്ാകയന്്്ംഇത്പപ്തീ
ക്്നലക്ന്്താകണന്്്ം
സിലോവാക.്
ഭാഗികമായിമാപത്ംചവ
റസിലനിന്്്സംരക്്ണം
നലക്ന്്തികേഅപകട
വം്ച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്ണ്്്സയ
നസ്മാഗസിനികേറിലപ്്രട്്്.
സാരസ,്കമരസ്ലോഗങ്്ളക്്്
കാരണമായകൊലോണചവറസ്കള്
മായിസമാനതകള്ള്്താണ്സാരസ്
ലൊവ്2അഥവാകൊവിഡ്19ചവറസ.്
മ്നപ്സാരസിനം്കമരസിന്കമതിലര
വാകസ്ിനവികസനത്്ികന്്്ഭാഗമായി
മ്ഗങ്്ളിലഈലോഗങ്്ളക്്്കാരണ
മായചവറസ്കകളപപ്ലോഗിച്്ലപ്്ള
ആന്്്ിലോഡികള്കടലോത്ക്റയ്ക
യം്പപ്തിലോധസംവിധാനത്്ികന്്്താ
ളംകതറ്്്കയം്കൈയത്ിര്ന്്്.കൊവിഡ്

19വാകസ്ിനപരീക്്ണത്്ിന്ഇരയായ
ക്രങ്്്കളിലൈിേതികന്്്രരീരലൊര
ങ്്ളിലം്ആന്്്ിലോഡികള്കടലോത്ക്
റഞ്്ിര്ന്്്.എന്്ാല,ഇവയ്കടരവ്ാസ
ലൊരത്്ിന്ഒര്തകരാറ്മ്ണ്്ായില്്.ഇ
ത്വാകസ്ികന്്്മികവിലസംരയമ്ണ്്ാ
ക്്്ന്്താകണന്്്ംക്ട്തലപരീക്്ണം
ആവരയ്മായിവര്കമന്്്ംറീഡ്പറഞ്്്.
അലതസമയംചവറസിന്ണ്്ാക്ന്്
ജനിതകവയ്തിയാനയങ്്ളക്ടിപരി
ലോധിച്്ാണ്സിലോവാക്ടീമികന്്്പരീ
ക്്ണകമന്്ത്പര്ലദ്്യം.ചൈന,ഇറ്്േി,
സവ്ിറ്്്സരേനഡ,്സക്പയന്,യ്കകരാ
ജയ്ങ്്ളിലനിന്്്ള്്കൊവിഡ്19ലോഗി
കളിലനികന്്ട്ത്്ചവറസ്കകളക്ര
ങ്്്,എേിത്ടങ്്ിയവയിലനികന്്ട്ത്്

ആന്്്ിലോഡികള്മായിലൈരത്്്
കടസ്്്്്ടയ്്ബ്പരീക്്ണംനടത്്ി
യിര്ന്്്സിലോവാക.്വിവി
ധരാജയ്ങ്്ളിലനിന്്്ള്്
സാംപ്ള്കളികേചവറസ്
കകളകയല്്ാംആന്്്ിലോഡി
കളനിരവീരയ്മാക്്ി.ചവറ
സിന്കാരയ്മായജനിതകവയ്
തിയാനമ്ണ്്ായിട്്ികല്്ന്്്ംഒ
ലരവാകസ്ിനതകന്്എല്്ാവരി

ലം്രേപപ്ദമാക്കമന്്സ്ൈന
യാണിത്നലക്ന്്കതന്്്ംഗലവഷകര.

വിശവ്ാസയ്തയിലസിലോവാക്
വാകസ്ിനവികസനത്്ിലഅന്ഭവ
സമ്്ത്്്ംവിരവ്ാസയ്തയ്മ്ള്്കമ്്നി
യാണ്സിലോവാക.്വായ,പാദം,ചക
ത്ടങ്്ിവിവിധരരീരഭാഗങ്്കളബാധി
ക്്്ന്്ചവറലലോഗങ്്ളക്്്ംകേപ്്
ചറ്്റ്്ിസ്എ,ബി,എച്്്5എന1ത്ടങ്്ിയ
വയക്്്്ംപപ്തിലോധമര്ന്്്നിരമിച്്ിട്്്
ണ്്്ഈകമ്്നി.കൊവിഡ്19വാകസ്ിന
സ്രക്്ിതവം്വിജയകരവ്കമന്്്ഉറപ്്ാ
യാലആലോളജനതയക്്്്മ്ഴ്വനന
ലകാന്ള്്മര്ന്്നിരമിക്്ാനമറ്്്കമ്്
നികള്കടപക്്ാളിത്്ംലവണ്്ിവര്കമന്്്
സിലോവാക.്

പരീക്്ണത്്ില
ആറ്വാകസ്ിന്െൾ
ലോകാലോഗയ്സംഘടനയ്കടകണ
ക്്്പപ്കാരംആറ്വാകസ്ിന്കളാണ്നി
േവിലമന്ഷയ്നിലപരീക്്ിച്്്ത്ടങ്്ി
യത.്77വാകസ്ിന്കളവികസനഘട്്
ത്്ില.ഇവയിലനാകേണ്്ംമാപത്മാണ്
നിരജീവആരഎനഎഉപലോഗിച്്്ള്്പ
ഴയരീതിപിന്്്ടര്ന്്ത.്മറ്്്ള്്വകയല്്ാം
ജനിതകസാലക്്തികവിദയ്യ്കടപ്തിയ
സംവിധാനങ്്കളയാണ്പിന്്്ടര്ന്്ത.്

കരുങുുുകളിൽ വാകസുിൻ വിജയം; 
പരുതീകുു രകർനു്ു ചൈനീസ ്കമുുനി

ഷാങേ്ായിയികേജിയാങസ്്വിലഒന്്ാംഘട്്ംക്്ിനിക്്ലപരീക്്ണംത്ട
ങ്്ിയിട്്്ണ്്്കമ്്നി.144ലപരിോണ്പരീക്്ണം.വാകസ്ികന്്്പാരരവ്രേ
ങ്്ളപരിലോധിക്്ാനഅപത്യം്തകന്്ആള്കളിലചവറസ്ഇല്്ാകതമ
റ്്്ഘടകങ്്ളഉപലോഗിച്്്ള്്പരീക്്ണവം്നടത്്്ന്്്ണ്്്.ലമയ്പക്തി
ലോകടരണ്്ാംഘട്്ംപരീക്്ണമ്ണ്്ാകം്.ഇത്ആയിരലത്്ളംലപരിോയി
രിക്്്കമന്്്ംജ്ണഅവസാനലത്്കടരേംഅറിവാക്കമന്്്ംസിലോവാ
ക്ഡയറകറ്്്രകമങ്കവയന്ിങ.്ഇതം്വിജയകരകമക്്ിലലോകാലോഗയ്സം
ഘടനയ്മായിസേകരിച്്്മ്ന്്ാംഘട്്ംപരീക്്ണം.ചൈനയിലലോഗവയ്ാപ
നലത്്ത്ക്റഞ്്തിനാലതീപവ്മായിലോഗംപടര്ന്്രാജയ്ങ്്ളിലപരീ
ക്്ിക്്്കയം്േക്്്യമാണ.് വയ്തയ്സത്രാജയ്ങ്്ളിലപരീക്്ിച്്ാലേരേംഉറ
പ്്ാക.്മാസക്്ഉപലോഗിക്്ാകതലോേികൈയ്്്ന്്,ലോഗപ്്കരച്്ാസാധയ്ത
തീപവ്മായകസ്്്്ംസ,്കോേീസ്വിഭാഗങ്്ളിലവാകസ്ിനപരീക്്ിക്്്ന്്താ
ണ്ഏറ്്വം്ഉൈിതം.ലൊംലോ2018ലഎലോളചവറസികനതിരായവാ
കസ്ിനഇത്്രത്്ിലപപ്ലോഗിച്്ത്മികച്്രേമ്ണ്്ാക്്ിയിര്ന്്്.2019ന
വംബറിോണ്എലോളവാകസ്ിന്ഔലദ്ോഗികമായിഅന്മതിേഭിച്്കതന്്
തം്മറക്്ര്കതന്്്ംസിലോവാക.്

മന്ഷയ്രിലം്പരീക്്ണം

നെന രനരരത്്
അറിഞ്്്,
ഒളിച്്്വച്്്:
യഎ്സ്

വാഷിങട്ണ:കൊവിഡ്ചവ
റസ്വയ്ാപനത്്ിലചൈന
കയക്റ്്കപ്്ട്ത്്ിവീണ്്്ംഅ
കമരിക്്.നവംബറികന്്്ത്ടക്്
ത്്ിലതകന്്ചവറസികന
ക്്്റിച്്്ചൈനഅറിഞ്്ിട്്്
കണ്്ന്്ാണ്കര്ത്ന്്കതന്്്
യ്എസ്ലസ്്്്റ്്്കസപക്ട്്റിചമ
ക്്്ലോംപിലോ.എന്്ാല,വി
വരങ്്ളചൈനഒളിച്്്വച്്്.
അവരസ്താരയ്മായല്്നീങ്്ി
യത.്ഡിസംബരമധയ്ലത്്കട
ഉറപ്്ായം്കാരയ്ങ്്ളഅവര
ക്്്വയ്ക്്മായിട്്്ണ്്്.പലക്,്
ലോകാലോഗയ്സംഘടനയക്്്്
ലോലം്സമയത്്്വിവരംന
ലകിയില്്-ലോംപിലോഒരഭി
മ്ഖത്്ിലപറഞ്്്.
ഇനിയം്ഒര്പാട്കാരയ്ങ്്

ളചൈനയിലനിന്്്യ്എ
സിന്േഭയ്മാലവണ്്ത്ണ്്്.വ്
ോനിലചവറസ്കകണ്്ത്്ി
യയഥാരഥസാംപിളികനക്്്
റിച്്്ള്്വിവരങ്്ളഅറിയ
ണം.നവംബര,ഡിസംബര,ജ
ന്വരിമാസങ്്ളിലഎകത്്
കക്്നടന്്്കവന്്്ംക്തയ്മാ
യിഅറിയണം.ലോഗവയ്ാപ
നംതടയ്ന്്തിലസ്താരയ്ത
വളകരപപ്ധാനമാണ.്യ്എസി
ലമാപത്മല്്,ലോകത്്ാകകജ
നങ്്ള്കടജീവകനട്ത്്്കൊ
ണ്്ിരിക്്്കയാണ്ഈചവറ
സ.്ത്ടക്്ത്്ിലചൈനഎ
ല്്ാംരേസയ്മാക്്ിവച്്ത്വി
നയായി.ലോഗകത്്ക്്്റിച്്്
മ്ന്്റിയിപ്്്നലകിയവകരത
ടവിോക്്ി.അപകടകരമായ
ചവറസികനക്്്റിച്്്ള്്ആ
ദയ്ഔലദ്ോഗികവിവരംവര്ന്്
ത്ഡിസംബര31നാകണന്്്
ലോംപിലോപറഞ്്്.
വ്ോനികേഅപകടകരമാ

യചവറസികനക്്്റിച്്്ലോ
കാലോഗയ്സംഘടനആദയ്ം
സംസാരിക്്്ന്്ത്ജന്വരി
നാേിനാണ;്ടവ്ിറ്്റില്കട.അട്
ത്്ദിവസംവിരദമായവിവര
ങ്്ളഅംഗരാജയ്ങ്്ളക്്്ന
ലകി-അലദ്്േംച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ചൈനയ്കടനിര്ത്്രവാദപ
രമായകപര്മാറ്്മാണ്കൊവി
ഡ്വയ്ാപനംഇപത്ര്ക്്മാക്്ി
യകതന്്നിേപാട്യ്എസ്പപ്
സിഡന്്്്ലോണളഡ്പട്ംപ്
ആവരത്്ിച്്്വര്ന്്തിനികട
യാണ്ലോംപിലോആലോപ
ണംരക്്ികപ്്ട്ത്്്ന്്ത.്വ്
ോനികേചവലോളജിോബി
ലനിന്്ാണ്കൊവിഡ്ചവ
റസ്പ്റത്്്ൈാടിയകതന്്്
സംരയിക്്്ന്്തായിഅകമരി
ക്്ലനരലത്്ആലോപിച്്ിര്
ന്്്.ൈിേഅത്്ാരാപഷ്്്വിദഗധ്
രഇതിന്ള്്സാധയ്തതള്്ാ
നാവികല്്ന്്്ംവയ്ക്്മാക്്ിയി
ര്ന്്്.എന്്ാല,ആലോപണ
ങ്്ളചൈനത്ടരച്്യായിനി
ലഷധിക്്്ന്്്ണ്്്.വ്ോനികേ
ഇറച്്ിമാരക്്റ്്ിലനിന്്ാണ്
ചവറസ്മന്ഷയ്രിലേക്്്പ
കരന്്കതന്്ാണ്ചൈനയ്
കടനിേപാട.്

യക്കയിലകൊവിഡ്വാകസ്ിനമനഷ്യ്രിലപരീക്്ിക്്്ന്്്
േണ്്ന:യ്കകയിലകൊവിഡ്വാകസ്ി
കന്്്മന്ഷയ്രില്ള്്പരീക്്ണംത്ടങ്്ി.
ഓകസ്ല്ോരഡ്യ്ണിലവഴസ്ിറ്്ിയാണ്
ഇതിന്ലനത്തവ്ംനലക്ന്്ത.്വിജയ
സാധയ്ത80രതമാനകമന്്്വിദഗധ്ര.വി
ജയിച്്ാലകസപറ്്്ംബലോകടവാകസ്ിന
പ്റത്്ിറക്്ാനാവ്കമന്്്ബന്്കപ്്ട്്വ
രപപ്തയ്ാരപപ്കടിപ്്ിക്്്ന്്്.വാകസ്ിന്
ണ്്ാകാവ്ന്്ഡിമാനഡ്മ്നനിരത്്ിവ
േിയലോതിലനിരമിച്്്ലരഖരിച്്്വ
യക്്്ാന്ള്്നീക്്ങ്്ളം്നടക്്്ന്്്കണ്്
ന്്്റിലപ്്രട്്്.ഒര്വാകസ്ിനപരീക്്
ണഘട്്ംകഴിയം്മ്നപ്ഇങ്്കനനിരമി
ക്്്ന്്ത്അടിയത്്രാവരയ്ംമ്നനിര
ത്്ിയാകണന്്ാണ്വിരദീകരണം.കസ
പറ്്്ംബലോകടപത്്്േക്്ംലോസ്കള

നിരമിക്്ാനാണ്നീക്്ം.അലത
സമയം,ഈവരഷംവാ
കസ്ിനഇറങ്്ാന്ള്്
സാധയ്തവിരളകമന്്്
യ്കകസരക്്ാരികന്്്
ൈീഫ്കമഡിക്്ലഓ
രിസരപക്ിസ്വിറ്്ി
പറഞ്്്.
18നം്55നം്ഇട
യിലപപ്ായവം്നല്്
ആലോഗയ്വ്മ്ള്്വ
കരയാണ്ആദയ്ഘട്്ം
േയ്്മനപട്യേിന്കത
രകഞ്്ട്ത്്ിരിക്്്ന്്
ത.്ഇവരിലസ്രക്്ിതമാ
കണന്്്കണ്്ാലപപ്ായമായ

വരിലം്പരീക്്ിക്്്ം.പപ്തയ്ാര
യ്കടകിരണങ്്ളകാണ്
ന്്്കണ്്ന്്്പബ്ിട്്ീഷ്കമ
ഡിക്്ലഅലോസി
ലയഷനഓണററി
ചവസ്പപ്സിഡന്്്്
ലോ.ചകോഷ്ൈ
ദ്്്പറഞ്്്.
ഓകസ്ല്ോരഡ്
വാകസ്ിനപര്്പ്്ി
കന്്്കജന്്രഇന
സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ാണ്ക്്ിനിക്്
ലപട്യലനടത്്്ന്്
ത;്വിവിധകസന്്്റ്ക
ളിോയി.ഈവരഷംജന്

വരി20ന്ത്ടങ്്ിയഗലവഷ

ണങ്്ളം്പരീക്്ണങ്്ള്മാണ്അതിലവ
ഗത്്ിലക്്ിനിക്്ലപട്യേികേത്്ിനില
ക്്്ന്്ത.്മ്ഗങ്്ളില്ള്്പരീക്്ണംവി
ജയമായിര്ന്്്.
അകമരിക്്യിലം്ചൈനയിലം്ഇലപ്്
ളതകന്്കൊവിഡ്വാകസ്ികന്്്മന്ഷയ്
രില്ള്്പരീക്്ണംനടക്്്ന്്്ണ്്്.ഈ
മാസംതകന്്ജരമനിയിലം്ക്്ിനിക്്ലപട്
യലആരംഭിക്്്ം.ഏഴ്പരീക്്ണങ്്ള
ഇത്വകരക്്ിനിക്്ലപട്യലഘട്്ത്്ികേ
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ആദയ്ംആര്വിജയിക്്്ം
എന്്താണ്രാസപ്ത്ലോകംഉറ്്്ലോ
ക്്്ന്്ത.്ഓകസ്ല്ോരഡ്യ്ണിലവഴസ്ി
റ്്ിയ്കടമന്ഷയ്രില്ള്്പരീക്്ണത്്ിന്
സരവവിധപിന്്്ണയം്നലകിഒപ്്ംനി
ലക്്്കയാണ്പബ്ിട്്ീഷ്സരക്്ാര.

മഹാമാരിയന്െ വലിയ പാഠം സവ്യംപരയ്ാപത്ത: രോദി
നയ്്ഡലേി:കൊവിഡ്സമ്
േത്്ിന്നലക്ന്്വേിയ
പാഠംസവ്യംപരയ്ാപത്തലനട
ണകമന്്താകണന്്്പപ്ധാനമ
പത്്്ിനലരപദ്്്ലോദി.ഇത്്്യസവ്ാ
പര്യതവ്ംചകവരിക്്ണം.അ
തിന്പഗ്ാമങ്്ളസവ്യംപരയ്ാ
പത്മാവണകമന്്്ംപപ്ധാനമ
പത്്്ി.പഞ്്ായത്്്രാജ്ദിവസി
ലോടന്ബന്്ിച്്്പഗ്ാമപഞ്്ാ
യത്്്അംഗങ്്ലോട്വിഡി

ലോലൊണരറനസില്കട
സംസാരിക്്്കയായിര്ന്്്
അലദ്്േം.
ലോഗവയ്ാപനംതടയ്ന്്തി
ന്സാമ്േികഅകേംപാേി
ക്്ാനതയാറായപഗ്ാമീണഇ
ത്്്യകയതാനഅഭിനദ്്ിക്്്
ന്്്കവന്്്ംലോദിപറഞ്്്.ര
ണ്്്വാരഅകേംഎന്്േളിത
മായമപത്്്ംപഗ്ാമീണഇത്്്യഹ്
ദിസ്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്-ഈപപ്

തിസന്്ിഘട്്ത്്ിലജനങ്്ള്
കടചനപ്ണയ്വം്അറിവം്
പരീക്്ണവിലധയമാവ്കയാ
ണ.്പലക്,്പഗ്ാമീണരഅവര്
കടഏറ്്വം്മികച്്പരിപര്മങ്്
ളതകന്്കാഴൈ്വച്്്.പരമ്്
രാഗതമ്േയ്ങ്്ള്കടക്ടിസ
ോയലത്്കടഅവരകൊവി
ഡികനതിലരകോര്ത്ന്്്.
രാജയ്ംഒരിക്്ലം്ലനരിടാ
ത്്പ്തിയകവല്്്വിളികളമ

ോമാരിസ്ഷ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.എ
ന്്ാല,അത്പ്തിയകാരയ്ങ്്
ളപഠിക്്ാനജനങ്്ളക്്്അ
വസരവം്നലക്ന്്്.ഈ
ചവറസ്നലക്ന്്ഏറ്്വം്
വേിയപാഠംസവ്ാപര്യതവ്
കത്്ക്്്റിച്്ാണ.്അടിസ്്ാന
ആവരയ്ങ്്ളിലപഗ്ാമങ്്ള
സവ്യംപരയ്ാപത്മാവണം.ഓ
ലോപഗ്ാമസഭയം്ഓലോലല്്
ക്്്ംഓലോജില്്യം്സവ്യംപ

രയ്ാപത്മാലവണ്്ത്ണ്്്.
ലോകഡ്ൗണമാനദണ്്ങ്്
ളപാേിക്്്ന്്ജനങ്്കളഅ
ഭിനദ്്ിക്്്കയാണ.്കൊവി
ഡികനതിരായഇത്്്യയ്കട
ലോരാട്്കത്്ക്്്റിച്്്ലോകം
മ്ഴ്വനഇലപ്്ളസംസാരി
ക്്്ന്്്.ലോകത്്ിന്വേിയ
പപ്തിസന്്ിയാണ്കൊവിഡ.്
എന്്ാല,ഇത്്്യയികേജനങ്്
ളഅതികനലനരിടാന്ള്്മ

നക്്ര്ത്്്കാണിക്്്ന്്്-പപ്
ധാനമപത്്്ിപറഞ്്്.ഇ-പഗ്ാമ
സവ്രാജ്ലോരട്്േികന്്്യം്കോ
ചബലആപ്്ികന്്്യം്ഉദഘ്ാ
ടനവം്പപ്ധാനമപത്്്ിനിരവ
േിച്്്.പഗ്ാമപഞ്്ായത്്്കള്
കടവികസനപദ്്തികളഒ
കോറ്്പ്്ാറ്്്ലോമിലകൊണ്്്
വരാന്ലദ്്രിച്്ാണ്പഞ്്ായ
ത്്ിരാജ്മപത്്്ാേയത്്ികന്്്
ലോരട്്ല.

നെനന്യ്ിലം് രോയമ്്ത്്്രിലം്
കടത്്് നിയനന്്്ണം
കൈചന്:്കൈചന്്യം്ലൊയമ്്ത്്്ര്മ്
ളകപ്്കടതമിഴന്ാട്്ികേഅഞ്്്പപ്ധാനജി
ല്്കളിലകട്ത്്നിയപത്്്ണങ്്ള.കൊവി
ഡ്ബാധിതര്കടഎണ്്ംപക്മാതീതമായിഉ
യര്ന്്സാേൈരയ്ത്്ിോണ്മ്ഖയ്മ
പത്്്ിഎടപ്്ാടിപളനിസവ്ാമിയ്കട
പപ്ഖയ്ാപനം.
കൈചന്്യിലം്ലൊയമ്്
ത്്്രിലം്മധ്രയിലം്26മ്
തല29വകരരാവികേആറ്
മ്തലരാപത്ിഒമ്്ത്വകര
പ്റത്്ിറങ്്്ന്്തിന്കരര
നനിയപത്്്ണമ്ണ്്ാകം്.ലസ
േം,ലൊയമ്്ത്്്രജില്്കളില
28വകരസമാനനിയപത്്്ണം.ഓ
ണചേനിലഭക്്ണവിതരണംഅ
ന്വദിക്്്ം.തീപവ്ലമഖേകളിലദിവസംര
ണ്്്തവണശ്ൈീകരണലോേികളനട
ക്്്ം.കട്ത്്നിയപത്്്ണമ്ള്്അഞ്്്ജില്്
കളിലം്ലോഫറ്്്്കവയരകമ്്നികളക്്്വീ
ട്്ിേിര്ന്്്ലോേിനടപ്്ാക്്ാം.മറ്്്ള്്വരക്്്
അതിനം്അന്മതിയില്്.രജിസല്പ്ടഷനവ

ക്പ്്്ഓരിസ്കളം്അടച്്ിടാനനിരലദരം.
ആശ്പപത്ികള,മര്ന്്്കടകള,ആം

ബ്േനസ,്ോബ്കളഎന്്ിവപപ്വരത്്ി
ക്്ാം.സംസ്്ാനകസപക്ലട്്റിയറ്്ിലആലോ
ഗയ്ം,റവനയ്,്ദ്രത്്പപ്തികരണം,ചവദയ്്

തി,പാല,ജേവിതരണംത്ടങ്്ിഅ
വരയ്ലസവനവക്പ്്്കളമാപത്ലമ
പപ്വരത്്ിക്്്.
ലകപദ്്്-സംസ്്ാനസരക്്ാര
ഓരിസ്കള്കടപപ്വരത്്നം
33രതമാനംഅംഗബേത്്ില
മതി.അമ്്കയ്ാന്്്ീന്കള,എടി
എമ്്്കള,വ്ദ്്സദനങ്്ള,ജി
ല്്ാ-തലദ്്രഅധിക്തരനടത്്്
ന്്സമ്േഅട്ക്്ളകള,സരക്്ാ

രഅന്മതിയ്ള്്സന്്ദ്്സംഘടനക
ള,പച്്ക്്റിൈത്്കള,വാേനങ്്ളില്ള്്
പച്്ക്്റിവിലപ്്നഎന്്ിവയക്്്്ഉപാധിക
ലോകടപപ്വരത്്ിക്്ാം.സംസ്്ാനത്്്ലോ
ഗികള്കടഎണ്്ം1700കടക്്്കയം്20ലപ
രമരിക്്്കയം്കൈയത്തികനത്്്ടരന്്ാ
ണ്നടപടി.

പിഴവള്്് കിറ്്്കൾ:
സർക്്ാരിനനതിരര
തരർ്
നയ്്ഡലേി:ചൈനയിലനി
ന്്്പിഴവ്ള്്റാപ്്ിഡ്ആന്്്ി
ലോഡികടസ്്്്്കിറ്്്കളാണ്ഇ
ത്്്യയക്്്്കിട്്ിയകതന്്റിലപ്്
രട്്്കളിലലകപദ്്്സരക്്ാരി
കനവിമരരിച്്്സീനിയരലൊ
ണപഗ്സ്ലനതാവ്രരിതര്ര.
മറ്്്രാജയ്ങ്്ളികേസരക്്ാര്
കളം്ചൈനീസ്കിറ്്്കകള
ക്്്റിച്്്പരാതിപറഞ്്ിര്
ന്്്.അവരക്്്പറ്്ിയകതറ്്ില
നിന്്്പഠിക്്ാനലോദിസര
ക്്ാരിന്കഴിഞ്്ില്്.കോത്
ഖജനാവികേപണംകൊണ്്്
ഇങ്്കനകൈയ്്്ന്്ത്വിഡ്്ി
ത്്മലല്-്തര്രടവ്ീറ്്്കൈയത്.്
തലദ്്രീയമായികടസ്്്്്കിറ്്്
കളവികസിപ്്ിക്്ണകമന്്്ം
തര്ര.യ്എസം്ദക്്ിണ
കൊറിയയം്ജരമനിയം്അ
ത്കൈയ്്്ന്്്ണ്്്.യ്ലോപയ്ന
യ്ണിയനം്യ്എസം്റാപ്്ി
ഡ്കടസ്്്്്കിറ്്്കളക്്്80രത
മാനംക്തയ്തനിഷക്രഷിക്്്
ന്്്.എന്്ാല,ഇത്്്യയില
കൊണ്്്വന്്ചൈനീസ്കിറ്്്
കളക്്്രരാരരിഅഞ്്്രത
മാനംക്തയ്തലയയ്ള്്്-തര്
രപറഞ്്്.യ്കകസരക്്ാര
ഓരഡരകൈയത്ലരഷംഗ്ണ
നിേവാരമികല്്ന്്്പറഞ്്്നി
രസിച്്ഒര്കമ്്നിക്്്ഇത്്്യ
ഓരഡരനലകികയന്്്ംഅ
ലദ്്േംആലോപിച്്്.

അഞ്്് നഗരങ്്ളിൽ
ഗര്ത്രാവസ്്:
ആഭയ്ന്്ര മനന്്്ാലയം
നയ്്ഡലേി:അേമ്്ദാബാദ,്
സ്ററ്്്,ചേദരാബാദ,്കൈ
ചന്,്താകനനഗരങ്്ളില
കൊവിഡ്സ്്ിതിഗതികളഗ്ര്
തരകമന്്്ലകപദ്്്ആഭയ്ത്്രമപത്്്ാ
േയം.പപ്ധാനലോട്്്സല്ോട്്്ജി
ല്്കലോഎമരജിങ്ലോട്്്സല്ോ
ട്്്കലോആയിഈപപ്ലദരങ്്ള
മാറ്കയാണ.്
ലോക്ഡൗണമാരഗനിര

ലദരങ്്ളേംഘിക്്കപ്്ട്ന്്ത്
രാജയ്ത്്ികന്്്ൈിേഭാഗങ്്ളി
ലഗ്ര്തരമായആലോഗയ്പപ്
ശന്മായിമാറ്ന്്്.കൊവിഡ്
വയ്ാപനത്്ിന്മാരഗനിരലദര
േംഘനംഇടയാക്്്ന്്്-മ
പത്്്ാേയംവയ്ക്്മാക്്ി.

ലോറിസ്ലോണ്്സണ്്
ആലരാഗയ്വാന്്,
പലക്,്ഓഫിസില്്
വര്ന്്ില്്
േണ്്ന്്:കകാവിഡ്ബാധിച്്്
ൈികിത്്യിോയിര്ന്്പബ്ിട്്ീ
ഷ്പപ്ധാനമപത്്്ിലബാറിസ്
ലജാണ്്സണ്്ആലരാഗയ്ംപ്
ര്്ണമായിവീകണ്്ട്കത്്ന്്്
ആലരാഗയ്കസപക്ട്്റിമട്ോ
ലക്ാ്ക.്അലദ്്േംസലത്ാ്ഷ
വാനാണ.്എേിസബത്്്രാ
ജ്്ി,യ്എസ്പപ്സിഡന്്്്
ലഡാണള്്ഡ്പട്ംപ്ത്ടങ്്ിയവ
ര്മായിഅലദ്്േംസംസാരിച്്്.
പലക്,്എന്്്മ്തല്്അലദ്്േ
ത്്ിന്ഓരിസില്്വരാന്്കഴി
യ്കമന്്്പറയാനാവില്്.ക്റ
ച്്്ദിവസങ്്ള്്ക്ടിലജാ
ണ്്സണ്്വീട്്ില്്വിപര്മിക്്്
കമന്്്ംകേലക്ാ്ക്അറിയിച്്്.

കൊവിഡ്മരണം
രണ്്്ലക്്ത്്ിലലക്്്,
അരലക്്ംെവിഞ്്്
വാഷിങട്ണ്്:ലോകത്്്ലകാ
വിഡ്വയ്ാപനത്്ില്്ഒര്ക്റ
വം്സംഭവിക്്്ന്്ില്്.ചൈന
ഒഴികകഒകട്്ല്്ാരാജയ്ങ്്ളിലം്
ലരാഗബാധിതര്കടഎണ്്വം്
മരണസംഖയ്യം്ഉയര്കയാ
ണ.്എന്്ാല്്ലരാഗികള്കടഎ
ണ്്ത്്ിലം്മരണത്്ിലം്യ്
എസ്തകന്്മ്ന്്ിട്്്നില്്ക്്്
ന്്്.യ്ലറാപയ്ന്്യ്ണിയന്്
രാജയ്ങ്്ളില്്പ്ത്താകയത്്്
ന്്ലരാഗികള്കടഎണ്്ത്്ില്്
ക്റവ്ണ്്്.ലരാഗംലഭദമാക്
ന്്വര്കടഎണ്്ത്്ില്്ഏറ്്
വം്ക്റവ്യ്എസില്്.
ഇന്്കേചവക്ലന്്രംയ്
എസികേലജാണ്്ലോപക്ി
ന്്സ്യ്ണിലവഴസ്ിറ്്ിപ്റ
ത്്്വിട്്കണക്്്പപ്കാരംലോ
കത്്ാകക27,32,948ലപര്്ക്്ാ
ണ്ലരാഗംസ്്ിരീകരിക്്കപ്്ട്്
ത.്7,51,243ലപര്്ഇതിനകം
ലരാഗമ്ക്്ിലനടി.ഇന്്കേവ
കര1,91,167ലപര്്മരികച്്ന്്ാ
ണ്കണക്്്.ഇലപ്ാ്ഴകത്്നി
േയില്്ഈആഴൈ്അവസാന
ലത്ാ്കടമരണസംഖയ്രണ്്്േ
ക്്ംകവിയ്കമന്്്ലജാണ്്
ലോപക്ിന്്സ്അറിയിച്്്.യ്
എസിോണ്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്
മരണംനടന്്ത.്50,243.
8,86,709ലപര്്ഇവികടമാപത്ം
ൈികിത്്യിലം്നിരീക്്ണ
ത്്ില്മ്ണ്്്.
മരണസംഖയ്യില്്രണ്്ാം
സ്്ാനത്്്ഇറ്്േിയം്ലരാഗിക
ളില്്രണ്്ാംസ്്ാനത്്്
സക്പയന്്മാണ.്രാജയ്ം,ലരാ
ഗംബാധിച്്വര്്,മരണസംഖയ്
എന്്പക്മത്്ില്്.ഇറ്്േി
1,89,973-25,543,സക്പയന്്്
2,13,024-22,157,പര്ാന്്സ്
1,58,153-21,856,യ്കക
138078-18,738.മറ്്്രാജയ്ങ്്
ളില്്മരണസംഖയ്അഞ്്ക്്ം
കതാട്്ില്്.

പുലുുിനുുുവില..! "ചിലനുുിഅടുപുുിൽവലനെടുുി'എനനുുരുപരുയോഗമുണു്ു.ഏതാണു്ുഅതുയോനലയായിദിനംപരുതിനുറുെണകുുിനുസർവീസുെൾഓപുുയേറു്ു
നചയതുിരുനുുഎേണാകുളംനെഎസആ്ർടിസിബസ്സുുുുാൻഡിനുുുഇയപുുഴനതുുഅവസുുയാണിത.ുചപെുങുുൾഇടതടവിലുുാനതഉരുണുുുനൊണുുിരുനുുഇവിനടയോ
കുഡൗൺതുടങുുിഒരുമാസംരിനുുിടുുയപുുൾൊൽനപുുരുമാറുുംയോലുമിലുുാനതപുലു്ുമുളചുുഅവസുുയിൽ. മനുനെലുുി



വികോഗം

ജേവകി
തയ്ക്്്ർ:കനല്്ിജശ്്രിഉ
ണ്്ികച്്ക്്ൻ്്ഭാരയ്ജേവ
കി(76)അന്്രിച്്്.സം
സ്ക്്ാരം കഴിഞ്്്. മ
ക്്ൾ്്:രാധാകയ്ഷണ്ൻ്്,
അജോകൻ്്, ഉഷ, സ്
ജരഷ,്വബജ.്മര്മക്്
ൾ്്: ഷീബ, ബിന്്്, ഷാ, 
കമർ്്ലി,മിനി.

സ്ക്മാരൻ
വടക്്ാജഞ്്രി:െര്ത്്ി
പെ്ഉപത്ാളിക്്ാവിന്സ
മീെംെറമ്്ിൽസ്ക്മാ
രൻ(സ്ക-്68)അന്്
രിച്്് സംസക്്്ാരം നട
ത്്ി. .സംസക്്്ാരംനട
ത്്ി.ഭാരയ്:െപദ്്്ിക.മക്്
ൾ:സ്ജനഷ,്സ്ജജഷ,്
സ്കനയ്.

സജോജിനിയമ്്
കോട്ങ്്ല്്്ർ: പ്ല്്്റ്്്
ജോഴിക്്ടജമജച്്രിെറ
മ്്ിൽെജരതനായെപദ്്്
ജശഖരൻനായര്കടഭാ
രയ്സജോജിനിയമ്്(87)
അന്്രിച്്്. സംസക്്്ാ
രം ഇന്്്  രാവികല
9.30ന്വീട്്്വളപ്്ിൽനട
ക്്്ം.മക്്ൾ:രാജജശേ്ര
ൻ (റിട്്. കകഎസഎ്
ഫഇ്),ജോ.എം.വിജയ
ലക്്്മി(റിട്്.കപ്ൊഫ.എ
ൻഎസഎ്സ് ജോകളജ്
മജഞ്്രി), സരളാജേവി
എം(റിട്്.ജനറൽമാകന
ജർകയ്ാനറാബാങ്്്),െീ
താംബരൻ,മജോഹരൻ
എം,പശ്ീജേവിഎം.മര്മ
ക്്ൾ: മാലതി, രാജൻ
(റിട്്. കപ്ൊഫ. എൻഎ
സഎ്സ് ജോകളജ,് മ
ജഞ്്രി),ജയക്മാർ(റി
ട്്.മാകനജർസൗത്്്ഇ
ന്്്യൻ ബാങ്്്), ശയ്ാമള
(എൽഐസി ഓഫീസ്
ഇരിങ്്ാലക്്്ട), ഇന്്്,
െരജമശേ്രൻ(ശിവൻ).

ജോയി
വടക്്ാജഞ്്രി:എങ്്ക്്ാ
ട്തട്്ാൻതറയിൽജമരി
വില്്യിൽ ജോയി (86)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
ഇന്്്രാവികല10ന്കര്
മപത്ആജോഗയ്മാതാെ
ള്്ി കസമിജത്്രിയിൽ.
ഭാരയ്:െിന്്മ്്ജോയി.മ
ക്്ൾ: ആ്്്ണി , ബി
ജോയി, ജോബൻ, ജജ
ക്്ബ,്സ്ജ.മര്മക്്ൾ:
ജാൻസി,മിനി,റീന,സ്
ജ,ജൊമസ.്

ബോച്്്ക്ട്്ി
വടക്്ാജഞ്്രി:കവടിപ്്ാ
റജോളനികെറ്െറമ്്ി
ൽ ൊത്്്വിക്്് ഭാരയ്
കോച്്്ക്ട്്ി(79)അന്്
രിച്്്.സംസക്്്ാരംനട
ത്്ി.മക്്ൾ:ശാന്്ി,ജോ
ഹൻോസ,്മ്രളീധരൻ,
ശയ്ാമള(അധയ്ാെിക,ഗ
വ ഹയർ കസക്്്്്റി
സക്്ർകെറ്ത്ര്ത്്ി),
സോനദ്്ൻ,ശശി.

രാധാമണി
കല്്മ്്ലം:കരവാരംവി
ളയിൽപ്ത്്ൻവീട്്ിൽ
(പെ്ണവം)ശിവപെ്സാേി
ക്്് ഭാരയ് രാധാമണി
(57)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
പെ്ിയ,പെ്വീൺ.മര്മക്്
ൾ:സ്ജിത,്മഞജ്്ഷ.

എൻ.സോനന്്ൻ
കല്്മ്്ലം:നാവായിക്്്
ളം വെജവലിജോണം
കതക്്തിൽ വീട്്ിൽ എ
ൻ.സോനദ്്ൻ(85)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:സ്ശീല.
മക്്ൾ:അമ്്ളി,സ്ലജ,
പെ്േീപ്, േിലീപ,്ഗിരീഷ.്
മര്മക്്ൾ:ബാബ,്രമയ്,
േീപത്ി.

ബക.പി.ജൊമസ്
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം : ഇല
ഞ്്ി കാഞ്്ിരത്്്ങ്്
ൽ കക.െി. ജൊമസ്
(ജൊമ്്ാക്്്ട്്ി-84) അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്  രാവികല 9ന് ക്ര്
ജസവയ്ർപ്രം കസ്്്്
ജസജവ്യഴസ്്െള്്ിയിൽ.
ഭാരയ്: ജപ്തസയ്ാക്്്ട്്ി. മ
ക്്ൾ: ബാബ,് ജോയി.
ഫാ. വിജോയി,ഐസ
ക,്മിനി,സ്നിൽ,കറനി
ൽ, കറ്്സി. മര്മക്്ൾ:
സ്സി, മരിയ, ലിജി,
ജോൺ,സ്മ,നിമ്്ി,റ്്ാ
ജി.

വി.ടി.ജരവതി
ൊലപ്്്റം:െജരതനായ
വളപ്്ിൽ്് താന്്ിക്്്ന്്
ത്്് വാസ്വിക്്് ഭാരയ്
വി.ടി. ജരവതി (91)അ
ന്്രിച്്്. സഞ്്യനം
ഞായർ്്. മക്്ൾ്്: വി.ടി.
വിജയൻ്്(റിട്്.സീനിയർ്്
സ്പെ്ണ്്്, ആജോഗയ്വ
ക്പ്്്), സതയ്നാഥൻ്്
(വഫനാൻ്്സിയർ്്),പെ്
സന്്ക്മാർ്്(എംജിഎം
സ്്്്്ഡിജോ), മ്രളീധര
ൻ്്(വാച്്്വർ്്ക്്്സ)്,പ്
ഷെ്രാജൻ്്(ഇസഫ്ഗാ
ർ്്കമനറ്്സ)്,റീന(താല്
ക്്് ഓഫീസ,് ജോഴി
ജക്്ട)്,അഡേ്.ഷീല(ത
ലജശ്്രി). മര്മക്്ൾ്്; ജി
ഷ,സ്ജ,ജമീ, സ്െിപത്,
പശ്ീല(കാനറാബാങ്്്),ക്
ഷണ്രാജൻ്്(റിട്്. െിഡ
ബ്്്യ്ഡി),അഡേ്.കക.െി.
ഹരീപദ്്്ൻ്്(തലജശ്്രി).

ബപണ്്മ്്
കോട്്ാരക്്ര :കാക്്
ത്്ാനംജോഡജ്മജലതി
ൽ കോച്്് ക്ട്്ിയ്കട
(ജോർജ്)ഭാരയ്നല്്ിലകീ
ഴ്ട്്് ക്ടം്ബാംഗമായ
കെണ്്മ്് (66)അന്്രി
ച്്്.മക്്ൾവഷനി,ജോ
ൺസൻ ജോർജ് ( അ
ജി)മര്മക്്ൾ:ബാബ,്
ലീജാജോൺസൻ.സം
സക്്്ാരം ഇന്്് െകൽ
12മണിക്്്കസ്്്്.ജമരീ
സ് മലങ്്ര കജ്ത്ലി
ക്്ാപ്്ള്്ിയിൽ.
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ശാന്്മ്്
മാജവലിക്്ര:ഉമ്്ർനാട്
ക്റ്്ിജൊപ്്ിൽ പശ്ീഭവ
നിൽെജരതനായസോ
ശിവൻെിള്്യ്കടഭാ
രയ്ശാന്്മ്്(70)അന്്
രിച്്്.വീട്്്വളപ്്ിൽസം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ൾ: ശിവോസൻ െിള്്,
എസ.് വിജയൻ (കഡ
െയ്്ട്്ികലകറ്്്ർആലപ്്്
ഴ), പശ്ീലത, ജയപശ്ീ, മ
ജോജ്,പശ്ീജ(യ്ഡിസി
,ക്ടം്ബജ്ക്ടതി, മാ
ജവലിക്്ര). മര്മക്്ൾ:
ശാന്്മ്്,സിന്്്,മധ്
സ്േനൻെിള്്.സി.െി,
ജയക്മാർ എം.കക
(ജൊസ്്്്ൽഡിപ്്ാർടക്മ
്്്്,മാരാമൺ),രമയ്(ഗവ
കമ്്്്്്യ്െിഎസ്ആ
ഞ്്ിലിപെ്ാ), ജയക്മാ
ർ.കക.എസ.് (പെ്ിൻസി
പ്്ൽ, എംകകഎൽഎം
െബ്്ിക് സക്്ൾ ജോ
ന്്ി).

രാഘവൻപിള്്
കെങ്്ന്്്ർ:കാരയക്്്ാ
ട്ക്റമക്്ാട്െടിഞ്്ാ
ജറ്്തിൽരാഘവൻെിള്്
(95) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരം വീട്്്വളപ്്ിൽ
നടത്്ി. ഭാരയ്: കൊന്്
മ്്. മക്്ൾ: ജോെലക്
ഷണ്െിള്്, െജരതനാ
യെപദ്്്ജശഖരൻെിള്്,
വൽസല,ശാന്്ക്മാരി.
മര്മക്്ൾ:ശയ്ാമള,ലതി
ക,അെയ്്തൻ,ശശി.

ജോസാ
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:കാക്്്
ർ അണ്്ിച്്ിറ ജോല
കത്്ൽെജരതനായവ
ർക്്ിയ്കടഭാരയ്ജോസാ
(89)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ: ജമരി,ലില്്ി,എ
ൽസി, കസലിൻ, ബാ
ബ,്തങ്്ച്്ൻ,െജരതനാ
യ കജയിംസ,് സജ്ത്
ഷ.് മര്മക്്ൾ: ജബബി,
െജരതനായആ്്്ണി,
ആ്്്ണി െിറജമൽ,
ജോസ,്ലില്്ി,ജാൻസി,
റാണി

പ്ര്ജോത്്മൻ്്പിള്്
ജെർ്്ത്്ല: നഗരസഭ
17ാംവാർ്്ഡിൽ്്വകത
ക്്ാട്്്പ്ര്ജോത്്മൻ്്
െിള്് (75)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്: കമലമ്്. മക്്ൾ്്:
ബീന,ബിജ,്ബിന്്്.മര്
മക്്ൾ്്:ജാൻ്്സി,രാജജ
ഷ,്െജരതനായരാജൻ്്.ചക്്ി

ൊലക്്്ടി: ക്ടപ്്്ഴെ
ജരതനായ  ജതലപ്്ിള്്ി
നീലൻഭാരയ്െക്്ി(97)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.മക്്ൾ:എം.എ
ൻ്്.ജവലായ്ധൻ്്,കാളി
ക്്്ട്്ി.മര്മകൾ്്ഃഅമ്്ി
ണി.

വിജയൻ്്
നടത്്റ: വമനർ്് ജോ
ഡിൽ്്െജരതനായജോ
ട്്ജശരി കയ്ഷണ്ൻ്് മക
ൻ്്വിജയൻ്്(75)അന്്
രിച്്്. െിഡബ്്്യ്ഡി റിട്്
ജയഡ് െീഫ്എൻജിനി
യറാണ.് സംസ്ക്്ാരം
കഴിഞ്്്. ഭാരയ്: പെ്സ
ന്്. മക്്ൾ്്: സരിത,
ജോ. കവിത, പെ്വീൺ്്.
മര്മക്്ൾ്്: രാജീവ് (െ
ബ്്ീക്്് ജപ്െസികയ്്ട്്ർ്്),
ജോ.ജോെിനാഥ.്

ജി.സാമ്ജവൽ
മാജവലിക്്ര: മറ്്ം കത
ക്്്കതക്്ടത്്്പ്ത്്ൻ
വീട്്ിൽ ജി.സാമ്ജവൽ
(79)അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്മ്ന്്ിന്
െത്്ിച്്ിറകസ്്്് ജോ
ൺസ്ഓർത്്ജോകസ്്
വലിയെള്്ിയിൽ.ഭാരയ്:
െജരതയായലില്്ിക്്്ട്്ി.
മക്്ൾ:ബിജ്(മാകനജ
ർ,എൽഐസികസയി
ൽസ് വിഭാഗം, ജോട്്
യം), ബിന് (ദ്ബായ)്,
സാമ്ജവൽവർഗീസ.്മ
ര്മക്്ൾ:ആലീസ്(അ
ധയ്ാെിക,എംഎസ്കസ
മിനാരി വഹസക്്ൾ,
തഴക്്ര), ടിനി (ദ്ബാ
യ)്,ജഷർളി(ജോസജ്ോ
ആശ്െപത്ി, ഇടജപ്്
ൺ).

പി.എ.ജോൾ
കവസ്്്്്കവജ്ങ്ല:പശ്ാ
മ്്ിക്്ൽ പ്ത്്ൻപ്ര
യിൽെി.എ.ജൊൾ(സ
ണ്്ി - 78) അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരം ഇന്്് െ
ത്്ിന് കവജ്ങ്ല മാർ
ബഹനാംസഹോെള്്ി
യിൽ.ജതവയക്്്ൽഗവ.
വഹസ്ക്്്ൾ റിട്്. അ
ധയ്ാെകനാണ.് ഭാരയ്:
ആയത്്്ക്ടി ക്ടം്
ബാംഗംആനി. മക്്ൾ:
ജോ. സാല് ജൊൾ
(ജോട്്യക്്്ൽ),മീന.്മ
ര്മക്്ൾ : ജോ. പെ്ീത
ഐക്്രക്്്ടിയിൽ,ബി
ജ്കനല്്ിക്്ൽ,മ്വാറ്്്
പ്ഴ.

ചിന്്പ്്ൻ
ക്ന്്ംക്ളം:ആേയ്കാല
സിെിഎം പെ്വർത്്ക
നം്ക്നംമ്ച്്ിെീപ്്ിൾ
സ് സർ വീ സ ് സഹക
ര ണ ബാങ്്് മ ്ൻ ഡ
യറകറ്്്റ ്മാ യി ര്ന്്
ൊ റ ന്്്ർ  കെറ ്വ
ത്്്ർ  െി ന്്പ്്ൻ
(80) അന്്രി ച്്്. സം
സ്ക്്ാ രം നട ന്്്.  ഭാ 
ര യ് :  ലീ ല .  മ ക്്ൾ : ലി 
നി , ലി ജ.് മ ര്മ ക്്ൾ:
ജി ജ,് റി ന.്

വിഷണ്്സാരർ
അന്്ിക്്ാട:് മ്റ്്ിച്്്ർ
നായരങ്്ാടിക്്്സമീെം
െള്്ിപ്്റമ്്ിൽരാധാക്
ഷണ്ൻമകൻ
വിഷ്ണ്സാഗർ (26)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.അമ്്:പെ്സന്്
സജോേരൻ: ക്ഷണ്
പെ്സാദ.്

ആയിഷക്്്ട്്ി
തിര്രങ്്ാടി:മ്ന്്ിയ്
ർച്ഴലിെജരതനായമ
ണാലമ്ഹമ്്േിക്്് ഭാ
രയ് ച്ഴിയിൽ മണാല
ആയിഷക്്്ട്്ി (87)അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ: വസ
ത,്ബീഫാത്്്, കേീജ,
ഫാത്്ിമ. മര്മക്്ൾ :
അബ്്്ൽ നാസർ, എം.
െി.അബ്്്റഹ്്ാൻ,സി.
ടി. അബ്്്റഹ്്ാൻ, സ്
വബേ.

ജവണ്ജോപാലൻ
െറവ്ർ: കോറ്്ിച്്ിറപ്്ാ
ടംകകകകജോഡിൽെി
റക്്്ളംവീട്്ിൽസി.ആ
ർ. ജവണ്ജോൊലൻ
(66-രാമെപദ്്്കറജറ്്്്റ
്്്് ടിബിജോഡ)്അന്്
രിച്്്. സംസക്്്ാരം ഇ
ന്്് 10ന് ജൊന്്്യകാവ്
ശമ്മശാനത്്ിൽ.ഭാരയ്:
ജോഭ.മക്്ൾ:സ്രയ്,സ
നിൽ,സര്ൺ. മര്മക
ൻ:രജമശ.്

പത്്ിനിഅമ്്
ജെർ്്ത്്ല: കെറ്വാര
ണം അജിതവിലാസ
ത്്ിൽ്്െജരതനായഅ
റ്മ്ഖൻ്് നായര്കട ഭാ
രയ് െത്്ിനിഅമ്് (84)
അന്്രിച്്്. മക്്ൾ്്: രമ
ണി,അജിതക്മാർ്്,അ
ജയക്മാർ്്, പശ്ീക്മാർ്്,
െജരതയായെപദ്്്ിക. മ
ര്മക്്ൾ്്:രാധാക്ഷണ്
ൻ്്നായർ്്, ജേവകിയമ്്,
സവിത,സരിത.

കൊട്പ്ഴ:മകന്മ
ര്ന്്്വാങ്്ാൻജോ
ട്്യത്്ിന് ജൊയ
ജൊയെിതാവ്അെ
കടത്്ിൽമരണമട
ഞ്്്.വയ്ാഴാഴെ്ഉച്്
യക്്്് ൊലായിൽ ഉ
ണ്്ായഅെകടത്്ി
ൽഅഞ്്ിരിഅള്്്
ങ്്ൽവക്്ൻഎന്്്
വിളിക്്്ന്് എപബ്
ഹാമാണ്(54)മരണ
മടഞ്്ത.് വർഷങ്്
ളായി അപബ്ാഹത്്ിക്്് മകൻ
ജോജിവിവിധആശ്െപത്ികളിൽ
െികിത്്യിലാണ.് നാട്്്കാര്കട
സഹായജ്ത്കട െികിത്് നട
ന്്് വര്ന്്തിനിടയിലാണ് ദ്ര
ന്്ം. വയറ്്ിൽ ജോഗബാധയ്ള്്
ക്ട്്ിയ്കട കമഡിക്്ൽബാഗ് മാ
ജറണ്്സമയമായിര്ന്്്.അത്വാ
ങ്്്ന്്തിന്  ഇര്െപക് വാഹന

ത്്ിൽ ജോട്്യത്്ി
ന്ജൊയിവര്ജ്പ്
ൾൊലാടൗണിൽവ
ച്്്  ജോറിവബക്്ി
ലിടിക്്്കയായിര്
ന്്്.
ജോട്്യംകമഡിക്്
ൽ ജോജളജിൽ ജപ്െ
ജവശിപ്്ികച്്ങ്്ിലം്
ജീവൻ രക്്ിക്്ാനാ
യില്്.സംസക്്്ാരംക
ല്്ാനിക്്ൽ കസ്്്്
ജോർജ്െള്്ിയിൽന

ടത്്ി. ഭാരയ്: ജോസിലി. മക്്ൾ:
ജോയസ്ി,ജോജി.
ഇതിനികടവിവരംഅറിഞ്്്ഇ
ന്്കല ഉച്്യായജപ്്ജഴക്്്ം ആ
ജോഗയ്വക്പ്്്അധിക്തർകമഡി
ക്്ൽബാഗ്എത്്ിച്്്മാറിവച്്്.
അൽപ്് സമയം കഴിഞ്്ജപ്്ൾ
െിതാവിക്്് ജെതനയറ്് ശരീരം
വീട്്ികലത്്ിക്്്കയം്കെയത്.്

കര്നാഗപ്്ള്്ി:െവ
റസേ്ജേശിവഹപേ്ാ
ബാേിൽ്് ഉണ്്ായ
അെകടത്്ിൽ്്െവ
റ സേ്ജേശി മരിച്്്.
കെറ്ജശരിഭാഗം
സ്രയ് സാഗരത്്ി
ൽ്് (രവീപദ്്്വിലാ
സം)സ്ജരഷ്ക്മാ
ർ്്(52)ആണ്അെ
കടത്്ിൽ്് മരിച്്താ
യി ബന്്്ക്്ൾ്്ക്്്
വിവരം ലഭിച്്ത.് വഹപേ്ാബാേി
ൽ്് കരാർ്് കമ്്നിക്ക്പ്്ം ജോ
ലി കെയത്് വര്കയായിര്ന്്്

സ്ജരഷ് ക്മാർ്്. െ
തിവ് ജൊകല ഇന്്
കലജോലികെയ്്്ന്്
തിനിടയിൽ്് വലിയ
ബീംയപന്്്ംഉെജോ
ഗിച്്്മ്കളിജലക്്്യ
ർ്്ത്്്ന്്തിടയിൽ്്യ
പന്്്ത്്ിൽ്് ബീമ്മാ
യി ബന്്ിപ്്ിച്്ിര്
ന്് കമ്്ി കൊട്്ി
ബീംജേഹത്്്വീണാ
ണ്അെകടം ഉണ്്ാ

യകതന്്ാണ്ബന്്്ക്്ൾ്്ക്്്കി
ട്്ിയ വിവരം. ഭാരയ്: പെ്സന്് (ഉ
ഷ).മക്്ൾ്്:സാഗർ്്,സ്രയ്ൻ്്.

മകന്മര്ന്്്വാങ്്ാൻജോയപിതാവ്
അപകടത്്ിൽമരിച്്്

എബര്ഹാം

ചവറസവ്ജേശിഹൈഗേ്ാബാേിൽ്്
അപകടത്്ിൽ്്മരിച്്്

സക്രഷ ്കമ്ാർ

ജനറൽ വാർത്്കൾ
കരുിടുുനിൽനിടനുുതുുിയയുവാവിനു
കോഴികകുുടുആസുുുുരമിംസിൽ
വിദഗധുെിരിതുു
ജോഴിജക്്ട്:കകാവിഡ്കടമ്്കൾകടന്്്വിേഗധ്
െികിത്്യക്്്ായ് മലയാളിയ്വാവ് ജോഴിജ്ക്ട്
ആസ്്്്ർമിംസികലത്്ി.സംസ്്ാനആജോഗയ്വക്
പ്്ിജന്്യം്ജില്്ാ ഭരണക്ടത്്ിജ്്്യം് പെ്ജത്യക
അന്മതിജോകടതലജശരിസേ്ജേശിയായപെ്സാദ്
ോസാണ്ഇന്്കലരാവികലജോഴിജക്്കട്്ത്്ിയത.്
പബ്ിട്്നികലജോട്്ിങ്്്ഹാമിൽ്്നിന്്്ംപെ്ജത്യകംൊ
ർട്്്കെയത്വിമാനത്്ിൽരാവികലഒമ്്ജൊകടയാ
ണ്പെ്സാദം്ക്ടം്ബവം്എത്്ിയത.്വിമാനത്്ാ
വളത്്ിൽനിന്്്തകന്്പെ്ാഥമികകകാവിഡ്കടസ്്്്്
കൾനടത്്ിയജശഷംപെ്ജത്യകംസജ്്ീകരിച്്ആം
ബ്ലൻസിലാണ്മിംസികലത്്ിച്്ത.്ജോട്്ിങ്്്ഹാ
മിൽ്്ഐടിജമഖലയിൽ്്ജോലികെയ്്്ന്്ഇജദ്്ഹം
ക്റച്്്നാള്കളായി ഉേരസംബന്്മായഅസ്ഖ
കത്്ത്ടർ്്ന്്്അവികടെികിത്്യിലായിര്ന്്്.ഒ
ര്വർ്്ഷംമ്ൻ്്പ്ജോഴിജ്ക്ട്ആസ്്്്ർ്്മിംസികല
ഗയ്ാസ്ജപ്ോസർ്്ജറിവിഭാഗത്്ിൽ്്നിന്്്െികിത്്
പ്ർ്്ത്്ീകരിച്്്യ്കകയിജലക്്്മടങ്്ിയഇജദ്്ഹം
ക്ടം്ബസജമതംഅവികടതാമസമാണ.്
കോജോണവയ്ാെനത്്ിക്്്വയ്ാപത്ിഅന്േി

നംവർധിച്്്വര്ന്്തം്ആശ്െപത്ിയില്ൾ്്കപ്്കട
കോജോണപെ്തിജോധത്്ിന്ക്ട്തൽ്്പെ്ാധാനയ്ം
നൽ്്ക്ന്്ത്മാണ്ജകരളത്്ിജലകക്്ത്്ിെികിത്്
നൽ്്ക്വാൻ്്ക്ടം്ബകത്്ജപ്െരിപ്്ിച്്ത.്ത്ടർ്്ന്്്
ജോഴിജക്്ട്ആസ്്്്ർ്്മിംസ്ജോസെ്ിറ്്ൽസീനിയ
ർ്്ഗയ്ാസ്ജപ്ോഇ്്്സ്വറ്്നൽ്്സർ്്ജൻ്്ജോ.അഭി
ജഷക്രാജകനബന്്കപ്്ട്്്.നിലവിൽ്്കകാവിഡ്19
മായിബന്്കപ്്ട്്്ള്്നിയപന്്്ണങ്്ൾ്്ഉള്്തിനാൽ്്
വിജേശങ്്ളിൽ്്നിന്്്ജോഗികയജകരളത്്ികലത്്ി
ക്്്കഎള്പ്്മായിര്ന്്ില്്.ഇതിനായികലകറ്്്ജററ്്്
മായം്,കഹൽ്്ത്്്ഡിപ്്ാർ്്ട്്്കമന്്്്മായം്ബന്്കപ്്
ട്കയം് ആവശയ്മായ നടെടിപക്മങ്്കളല്്ാം പ്
ർ്്ത്്ിയാക്്്കയം് കെയത്.് ഇതിന് ജശഷമാണ്
ജോട്്ിങ്്്ഹാമിൽ്് നിന്്്ംവല്്റ്്് ൊർ്്ട്്് കെയത്്
ജോഗികയജോഴിജക്്ട്ആസ്്്്ർ്്മിംസിൽ്്എത്്ിച്്
ത്. പബ്ിട്്ൻജൊല്കള്്ര്വിജേശരാജയ്ത്്്നി
ന്്്ംഈകകാവിഡ്കാലത്്്കമച്്കപ്്ട്്െികിത്്
ജതടിഎത്്ിയത്ജകരളത്്ിക്്്ആജോഗയ്ജമഖല
ക്്്അഭിമാനിക്്ാവ്ന്്മ്ഹ്ർത്്മാകണന്്്ആ
സ്്്്ർമിംസ്അധിക്തർ.കകാവിഡ്കടസ്്്്്ലാബിന്
ജകപദ്്്അംഗീകാരംലഭിച്്സേ്കാരയ് ജമഖലയികല
ജകരളത്്ികലഏകആശ്െപത്ിജോഴിജ്ക്ട്ആ
സ്്്്ർമിംസ്ആണ്എന്്ത്ജോഗികൾക്വലിയപെ്
തീക്്യാണ്നൽക്ന്്ത്എന്്്ംജോകറ്്്ർമാർ.
ജോ.അഭിജഷക്രാജന്പ്റകമഗയ്ാസ്ജപ്ോഇ

്്്സ്വറ്്നൽ്്സയൻ്്സസ്വിഭാഗംജമധാവിജോ.
അനീഷ്ക്മാർ്്ഗയ്ാസ്ജപ്ോഇ്്്വസ്്്്നൽ്്സർ്്ജറി
വിഭാഗംജമധാവിജോ.സജീഷ്സഹജേവൻ്്,ജോ.
സീതാലക്്്മി,ജോ.നൗഷിഫ്മ്തലായവരം്െികി
ത്്യക്്്്ജമൽ്്ജോട്്ംവഹിക്്്ന്്്.

നിലമേല്്സവ്മേശിആശ്പതര്ിവിട്്്;
കാട്്്പാരകളിലകനത്്കാവല്്
കോല്്ം:ൊരിപ്്ള്്ിഗവൺ്്കമ
്്്് കമഡിക്്ൽ്് ജോകളജ്ആ
ശ്െപത്ിയിൽ്്കോവിഡ്19െി
കിത്്യിലായിര്ന്്നിലജമൽ്്
സേ്ജേശി21വയസ്ള്്യ്വാ
വ്ഇന്്കലജോഗമ്ക്്ിജനടി.
ഇജൊകട കോല്്ം ജില്്യിൽ്്
ജൊസിറ്്ീവ്ജകസ്കൾ്്ആകറ
ണ്്ംമാപത്ം.ജാപഗ്തയം്മികച്്
െരിെരണവം് നൽ്്കിയജൊ
കടപ്ർ്്ണസൗഖയ്ം.സാമ്്ിൾ്്
റിസൽ്്ട്്്രണ്്്തവണകനഗറ്്ീ
വ്ആയജൊകടആശ്െപത്ിവി
ട്കയായിര്ന്്്.  ഒര് മാസ
കത്്െികിത്്കഴിഞ്്ാണ്ഇ
ജദ്്ഹംപ്റത്്ിറങ്്്ന്്ത.് മാ
ർ്്ച്്്24ന്നാണ്ആശ്െപത്ിയി
കലത്്ിയത.്
െികിത്്ാ കാലയളവിൽ്്
ആജോഗയ്പെ്വർ്്ത്്കർ്്തങ്്
ൾ്്ക്്്ജവണ്്ികഷ്്കപ്്ട്്ത്സമ്
രിക്്്ന്്്.കമഡിക്്ൽ്്ജോകള
ജ്ആശ്െപത്ിസ്പെ്ണ്്്ജോ.
ഹബീബിജോടം് സഹപെ്വ
ർ്്ത്്കജോട്മ്ള്്നദ്്ിയം്ഇ
ജദ്്ഹംെങ്്്വച്്്.14േിവസംക
ർ്്ശനമായ ഗ്ഹ നിരീക്്ണ
ത്്ിൽ്് ത്ടരണകമന്്് ജില്്ാ
കമഡിക്്ൽ്് ഓഫീസർ്് ജോ 

ആർ്് പശ്ീലത നിർ്്ജേശം ന
ൽ്്കി.അജതസമയംജില്്യിൽ്്
ക്ളത്്പ്്്ഴസാമ്ഹയ്ആജോ
ഗയ്ജകപദ്്്ത്്ിക്്്െരിധിയില്
ള്്പെ്ജേശങ്്ൾ്്കോവിഡ്19
ജോട്്്സ്ജൊട്്്ജമഖലയായിപെ്
ഖയ്ാെിച്്സാഹെരയ്ത്്ിൽ്്വേ
നംേിന ഫീൽ്്ഡ് സർ്്വവല
ൻ്്സ്ശക്്മാക്്്ന്്തിന്തീര്
മാനിച്്്. ജില്്ാതല ജമൽ്്ജോട്്
ത്്ിനായിസർ്്വവലൻ്്സ്ഓ
ഫീസർ്്ജോശശി,കടക്നിക്്
ൽ്്അസിസ്്്്്്്്രാജ്ജൊമസ്
എന്്ിവകരനിജോഗിച്്്.
അജതസമയംതമിഴന്ാട്്ിൽ്്

നിന്്്ം ആര്ജടയം് പശ്ദ്്യി
ൽ്്കപ്്ടാകതകാട്്്വഴികളില്കട
നാട്്ികലത്്ാകമന്്് കര്തിയാ
ൽ്് കതറ്്ി. കാട്്്ൊതയിലം് ക
ർ്്ശനമായകാവകോര്ക്്ിയിരി
ക്്്കയാണ്ജില്്ാഭരണക്ടം.
കൊലീസ,് കറയിൽ്്ജവകപ്ൊട്്
ക്്ൻ്് ജോഴസ്,്ആജോഗയ്പെ്
വർ്്ത്്കർ്്,  വനൊലകർ്്, വ
നം സംരക്്ണസമിതി പെ്വ

ർ്്ത്്കർ്്ത്ടങ്്ിയവരാണ്കാ
നനൊതയിൽ്്കാവൽ്്.
മ്ന്്്ഷിഫറ്്്്കളിലായി 24
മണിക്്്റം് ഇടവഴികളിലം്
നിരീക്്ണംശക്്മാക്്ി.ക്ള
ത്്്പ്്്ഴ ജോവിഡ് ജോ
ട്്്സജ്ൊട്്്ആയജൊകടഎല്്ാ
വകരയം്ഫള്ാഷ്കതർ്്ജോമീറ്്
ർ്്ഉെജോഗിച്്്സ്പക്ീൻ്്കെയ്്്
ന്്്ണ്്്.അതിർ്്ത്്ികടന്്്എ
ത്്്ന്്വകര തത്സമയം ത
കന്്കോജോണകകയർ്്കസ
്്്റ്കളിജലക്്് അയയക്്്്ക
യം് കെയ്്്ന്്്ണ്്്. ജില്്യ്മാ
യിഅതിർ്്ത്്ി െങ്്ിട്ന്് പെ്
ധാനൊതകൾ്്ക്്്പ്റജമയാ
ണ്വനൊതകളിലം് ജാപഗ്ത
പ്ലർ്്ത്്്ന്്ത.്
തമിഴന്ാട്്ിൽ്്നിന്്്ംജോ

ട്്വാസൽ്് ടണൽ്്വഴിആരയ്ാ
ങ്്ാവ്ജോറസ്്്്്കെക്്്ജൊസ്്്്്
കടന്്് ആള്കൾ്് നടന്്്വര്
ന്്ത്തടയാൻ്്ജോറസ്്്്്,കൊലീ
സ,് കറയിൽ്്ജവ കപ്ൊട്്ക്്ൻ്്
ജോഴസ്,്വനംസംരക്്ണസ

മിതിപെ്വർ്്ത്്കർ്്,എന്്ിവര്
കടസംയ്ക്്സ്കേ്ാഡ്ഉണ്്്.ത
മിഴന്ാട്കണ്്മ്്ള്്ിജമട,്രാജാ
ജൊട്്ംവഴിജോസമ്ലആരയ്ങ്്ാ
വിജലക്്്വര്ന്്വനപെ്ജേശങ്്
ളിൽ്് ശക്്മായ കാവൽ്് ഏ
ർ്്കപ്്ട്ത്്ി.
തമിഴന്ാട്്ികലപ്ളിയറ,ഭഗ

വതിപ്രം എന്്ിവിടങ്്ളിൽ്്
നിന്്്ം ആനച്്ാടി, പെ്ിയ എ
ജസ്്്്റ്്്വഴികഴ്ത്ര്ട്്ിയിൽ്്എ
ത്്്ന്്വഴിയം്ആജോഗയ്പെ്വ
ർ്്ത്്കർ്്,ജൊലീസ്എന്്ിവര്
കട ജനത്തേ്ത്്ിൽ്് നിരീക്്
ണംശക്്മാക്്ി.തമിഴന്ാട്്ികല
കളക്്ാട,്മ്ണ്്ൻ്്ത്വറ,വട
ഗർ്്റിസർ്്വ്വനത്്ില്കടക്ള
ത്്്പ്്്ഴയക്്്്ംകതന്്ലയക്്്്ം
ഇടയക്്്്ള്് എത്്്ന്്വജര
യം് െിടിക്ടാൻ്് പക്മീകരണ
ങ്്ളായി.കെജക്്ട്്ജമക്്രവഴി
ജോട്്വാസൽ്്കെക്്്ജൊസ്്്്ിൽ്്
എത്്ാകതഉൾ്്ക്്ാട്്ില്കടഅ
ച്്ൻ്്ജോവിൽ്് എത്്്ന്്വജര
യം്െിടിക്ടം്.കാട്്്വഴിയില്
കടഎത്്്ന്്വകരകർ്്ശനമായ
നിരീക്്ണത്്ിൽ്്വയക്്്ാനം്
ജില്്ാകലക്്ർ്്ബിഅബ്്്ൾ്്നാ
സർ്്നിർ്്ജേശിച്്്.

ജോവിഡ്ജാഗര്ത;25ച്മട്്്ബൊഴിലാളികബള
ബകയർ്്ബസന്്്റ്കളിജലക്്്മാറ്്്ം

കോട്്യം മാ ർ ക്് റ്്് പ ്ർ ണ മാ യി അ ട ച്്ി ട്്് ഫ യ ർ കറ്്്് ഷ ൻ യ ്ണി റ്്ി ന്്്യം്
നൊലീസിന്്്യം് കേ ത ്തവ് ത്്ി ൽ അ ണ ്േ ശീ ക ര ണം േ ട ത്്് ന്്്. 

സവ്ന്്ംലേഖകൻ
ജോട്്യം:പഗ്ീൻജോണിൽനിന്്്ം
ഓറഞ്്്ജോണിജലക്്്മാറിയജോ
ട്്യത്്്കൊലീസ്െരിജോധനയം്
അണ്വിമ്ക്്പെ്വർത്്നങ്്ളം്
ഊർജ്്ിതമായി.മാർ്്ക്്റ്്ികലച്മ
ട്്്കൊഴിലാളിക്്്ജോവിഡ്സ്്ിരീ
കരിച്്തികനത്്്ടർന്്്് ഇജദ്്ഹവ്
മായി സമ്്ർ്്ക്്ം പ്ലർ്്ത്്ിയവ
ർ്്ക്്്ആജോഗയ്വക്പ്്്ജോംകേ്ാറ
്്്യിൻ്്നിർ്്ജേശിച്്്.ഇതിൽകൊ
ത്സമ്്ർ്്ക്്മില്്ാകതകഴിയ്ന്്തി
ന്വീട്കളിൽ്്സൗകരയ്മില്്ാത്്25
കൊഴിലാളികകളശനിയാഴെ്ജോ
വിഡ്കകയർ്്കസ്്്റിജലക്്്മാറ്്്ം.
ജോഗബാധിതൻ ജോഡിറക്്ിയ
എം.എൽജോഡിൽെന്്ക്്ടവില്
ള്്െഴക്്ടഉൾകപ്്കടജോട്്യംമാർ
ക്്റ്്ികലെന്്ക്്വലമ്തൽജോടി
മതവകരയ്ള്്ഭാഗകത്്എല്്ാവഴി
കളം് കൊലീസ്ബാരിജക്്ഡ് ഉെ
ജോഗിച്്്അടച്്ജശഷംമാർക്്റ്്ിൽ
അണ്നശീകരണംനടത്്ി.ക്ടാ
കതജോവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്െനച്്ി
ക്്ാട്സേ്ജേശിയ്മായി ജനരിട്്്സ
മ്്ർ്്ക്്ംപ്ലർ്്ത്്ിയഏഴ്ജെര്കട
സാമ്്ിള്കളം്അധിക്തർ ജശഖ
രിച്്ിട്്്ണ്്്.
കവള്്ിയാഴെ്19ജെര്കടസാ

മ്്ിള്കൾ്്ജശഖരിച്്ിട്്്ണ്്്.കൊത്
സമ്്ർ്്ക്്മില്്ാകത കഴിയ്ന്്തിന്
സേ്ന്്ംവീട്കളിൽ്്സൗകരയ്മില്്ാ
ത്്25കൊഴിലാളികകളയാണ്ജോ
വിഡ്കകയർ്്കസ്്്റിജലക്്്മാറ്്്

ന്്ത.്
ജില്്യിൽ്് ജോവിഡ് ജോട്്്

സജ്ൊട്്്കളായിപെ്ഖയ്ാെിച്്രണ്്്
ജമഖലകളിൽ്് അഗ്്ിരക്്ാ ജസന
യ്കടജനത്തേ്ത്്ിലാണ്അണ്ന
ശീകരണംനടത്്ിയത.്ജോട്്യംെ
ന്്ക്്വലമ്തൽ്്ജോടിമതജോറി
ത്്ാവളംവകരയ്ള്്പെ്ജേശങ്്ളി
കലവയ്ാൊരസ്്ാെനങ്്ളം്െരി
സരങ്്ളം്ഇവർഅണ്വിമ്ക്്
മാക്്ി. ജോഗംസ്്ിരീകരിച്്െന
ച്്ിക്്ാട്സേ്ജേശിയ്കടയം്ഇയാ
കള തിര്വനന്്പ്രത്്്നിന്്്ം
എത്്ിച്്വപ്ഡവറ്കടയം്വീട്ക
ളിലം്സമീെജമഖലകളിലം്പെ്ധാ
ന ജംഗഷ്ന്കളിലം് ജോഡ്കളി
ലം് അണ്നാശിനി സജ്പ്െ കെ
യത്.്
ജില്്ാഫയർ്്ജസ്്്്ഷൻ്്ഓഫീസ

ർ്്കക.വിശിവോസക്്്ജനത്തേ്
ത്്ിൽ്്സീനിയർ്്ഫയർ്്ഓഫീസർ്്
എച്്്.ഹരീഷ,് ഫയർ്് ഓഫീസർ്്മാ
രായസി.സിജിജോൻ്്,െി. രതീഷ,്
ആർ്്.ആർ്്ഡിന്ബ,്എസ.്എൽ്്.
കഷറിൻ്്,പശ്ീജിൻ്്,എം.മിഥ്ൻ്്,പെ്ി
യേർ്്ശൻ്്എന്്ിവർ്്ക്ക്പ്്ംഫയ
ർ്് സിവിൽ്് ഡിഫൻ്്സ് വളണ്്ിയ
ർ്്മാരം്ഈപെ്വർത്്നത്്ിൽെ
ങ്്ാളികളായി. ജോവിഡ് ബാധിച്്
വിജയപ്രം സേ്ജേശിയായ ച്മട്്്
കൊഴിലാളിയ്കടഅയൽ്്വാസിക
ള്കടവീട്കളിലം്െരിസരപെ്ജേശ
ങ്്ളിലം്ശനിയാഴെ്അണ്നശീ
കരണംനടത്്്ം

കേരളസര്്വേലാശാലപരീക്്േൾമെയ്രണ്്ാംവാരംമ്തല്്
തിര്വനന്്പ്രം:ജോവിഡ്19ക്്്വയ്ാ
െനം തടയ്ന്്തിക്്് ഭാഗമായിനി
ർ്്ത്്ികവച്്സർ്്വകലാശാലെരീക്്ക
ൾകമയ്രണ്്ാംവാരംമ്തൽ്്പ്നരാരം
ഭിക്്ാൻ്്സാധിക്്്കമന്്്  വവസ് ൊ
ൻ്്സലറ്കട അധയ്ക്്തയിൽ്് ജെർ്്ന്്
െരീക്്ജോണിറ്്റിംഗ് സമിതി തീര്മാ
നിച്്്. െരീക്്കൾ പ്നരാരംഭിക്്ാൻ
െരീക്്ാകലണ്്റിന്സമിതിര്െംന
ൽ്്കിയിട്്്ണ്്്.നിലവികലജോക്ഡൗൺ്്
െിൻ്്വലിച്്തിന്ജശഷംകൊത്ഗതാഗ
ത സംവിധാനങ്്ൾ പ്നഃസ്്ാെിക്്

കപ്്ട്ന്്മ്റയക്്്്ജകപദ്്്സംസ്്ാനസ
ർ്്ക്്ാര്കള്കടഉത്്രവ്കൾ്്ക്്്അന്
സ്തമായിമാപത്ജമെരീക്്ാത്്ീയതിക
ൾപെ്ഖയ്ാെിക്്്കയ്ള്്്.മ്ഴ്വൻ്്െരീ
ക്്കളം്കഴിഞ്്യ്ടൻ്്സമയബന്്ി
തമായിമ്ലയ്നിർ്്ണയംപ്ർ്്ത്്ിയാക്്്
നതിന്ള്്നടെടികൾ്്ക്്്ംകമ്്ിറ്്ിര്
െജരഖതയാറാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ജോക്ഡൗ
ൺ്് െിൻ്്വലിച്്തിന്ജശഷംആജോഗയ്
വക്പ്്്നിഷക്ർ്്ഷിക്്്ന്്സ്രക്്ാമാ
നേണ്്ങ്്ൾ്്ൊലിച്്്മാപത്മായിരിക്്്ം
െരീക്്കൾ്്നടത്്്കകയന്്്ംസർ്്വക

ലാശാലഅറിയിച്്്.

പെീകുുാഫലംകപുസിദുുീരെിചുുു
2019ജ്വലമാസംനടന്്രണ്്ാംകസ
മസ്്്്ർ്്എം.എ.മലയാളംലാംജഗ്േജ്ആ്്്്
ലിറ്്ജറച്്ർ്്,എം.എസ.്സി.സ്ജോളജി(കറ
ഗ്ലർ്്,സപ്്ികമ്്്റി)െരീക്്കള്കടഫലം
പെ്പെ്സിദ്്ീകരിച്്്.വിശേവിവരങ്്ൾ്്ക്്്
സർ്്വകലാശാലകവബവ്സറ്്്സദ്്ർ്്ശി
ക്്്ക.സ്ക്്്മെരിജോധനയക്്്്അജെ
ക്്ിക്്ാന്ള്്അവസാനതീയതികമയ്18.

കുളതുുുപുുുഴകോവിഡുകോടു്ുസക്ോടു്ുആയകോടെഎലുുാവടെയംു
ഫളുാഷ്ടെരുുകോമീറുുരുുഉപകോഗിചു്ുസ്കരുീനുുടെയുുുനുുുണു്ു.

രഘ്നാഥൻപിള്്
ഓച്്ിറ:കോറ്്മ്്ള്്ിമാ
ധവത്്ി ൽ ര ഘ ്നാ ഥ 
ൻ  െി ള്്  ( 6 8 )  അ 
ന്് രി ച്്് .  സം സ്കാ 
രം  ജമ യ ് 6ന ് 1 1 ന .്
ത ഴ വ  ക ്തി ര പ്് ന്്ി
ക ജ്ല ്ലി ൽ  ത റ യി ൽ
ക ്ടം് ബാം ഗ മാ ണ .്
ഭാ ര യ് :  ഭാ ർ ഗ വി  ( റി 
ട്് . ജല  കസ പ്ക ട്് റി താ 
ല ്ക്്്  ആ ശ ്െ പ്തി ,
ഹ രി പ്്ാ ട )് .   മ ക്്ൾ :
ര മ യ് ,  ര ഞ്ജി ത്്് (ദ ്
ബാ യ )് .  മ ര ്മ ക ൻ :
മ ജഹ ഷ ് ( കെ വ്ന )് .

ത്ളസീധരൻ
െരവ്ർ:െിറക്്രഇടവ
ട്്ംെര്വിളവീട്്ിൽത്ള
സീധരൻ (86)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:കജ.സാവിപത്ി.

ബബന്്ാൻസ്
മയ്്നാട:്മ്ക്്ംകോച്്്
ക്ന്്ത്്് വീട്്ിൽ കബ
ന്്ാൻസ് (78)അന്്രി
ച്്്.

എം.എസ.്ജോൺ
ക്ളത്്്പ്്്ഴ:സ്്്്ാർടയ്്
ജട്്റിയൽസ്്ാെകൻ
കനയ്്ാറ്്ിൻകരകമ്കി
ൻജോട്സ്്്്ാർവില്്യി
ൽ എം.എസ.്ജോൺ
(80) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.ക്ള
ത്്്പ്്്ഴ വവഎംസി
എപെ്സിഡ്്്്,കസപക്
ട്്റി,സിഎസ്ഐേക്്ി
ണ ജകരള മഹായിടവ
ക എകസ്ികയ്്ട്്ീവ് ക
മ്്ിറ്്ിയംഗം, ൊസ്്്്റൽ
ജോർഡ്അംഗം,പ്ന
ല്ർ ഡിസപ്ട്ികറ്്്് കസ
പക്ട്്റി,ഇടവകകസപക്
ട്്റിഎന്്ീനിലകളിൽ
പെ്വർത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. ഭാ
രയ്:പ്ഷെ്ം.

ജോമതിഅമ്്
െനയം:ജോനംെിറകമ
ഴ്ജവലിൽവീട്്ിൽെജര
തനായ ജോെിനാഥെി
ള്്യ്കടഭാരയ്ജോമതിഅ
മ്്(84)അന്്രിച്്്.സംസക്ാ
രംനടത്്ി.മക്്ൾ:സ്ശീല,
ബാബ്ക്്്ട്്ൻ,സജത്്ഷ്
(വിമ്ക്് ഭടൻ),സ്ജരഷ,്
അനിൽക്മാർ,ഉമാജേവി.മ
ര്മക്്ൾ:രഘ്നാഥെിള്്,
സിന്്്, ജോെിക, രാ
ജി,ബാബ്ക്്്ട്്ൻ.

ജോർജ്മാതയ്്
കെങ്്മനാട:് കകഎ
സആ്ർടിസി റിട്്.കെ
ക്്ിങ് ഇൻസക്െകറ്്്ർ
കാഞ്്ിരംവിള വീട്്ിൽ
ജോർജ്മാതയ്്(68)അ
ന്്രിച്്്.

അംബിക
തഴവ:വടക്്്oമ്റികിഴ
ക്്് എസ.്കക വില്്യിൽ
(ക്റ്്ിക്്ാട്്്വീട്്ീൽ)ശശി
ക്മാറിക്്്ഭാരയ്കര്നാ
ഗപ്്ള്്ിപ്തിയക്്ാവ്ആ
ലം്മ്ട്്ിൽ ക്ട്ബാംഗം
അംബിക(52)അന്്രിച്്്.
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ലോകത്്്പകാലോണപടര്്ന്്്പിടിച്്ലോപടആ
ട്ജീവിതത്്ിപ്്്ലോര്്ദാനില്ള്്സിനിമയ്പട
െിപത്ീകരണംനര്്ത്്ിവയല്ക്്ണ്്ിവന്്്.എന്്ാ
ല്്ആശങ്്കള്്പതിപയഒഴിയ്കയാണ.്െിപത്
ത്്ിപ്്്െിപത്ീകരണംപ്നരാരംഭിച്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്
ലോക്്്ഡൗൺ്്മ്െംരണ്്ാഴെ്ലൊളമായിെി

പത്ീകരണംമ്ടങ്്ിയിരിക്്്കയായിര്ന്്്.പ്ഥവ്ി
രാജം്സംവിധായകനബ്്സിയ്മടക്്ം58ലപരട
ങ്്്ന്്സംഘമാണ്ലോര്്ദാനില്്ക്ട്ങ്്ിലപ്്യ
ത.്പിന്്ാപെതങ്്പളതിരിപച്്ത്്ിക്്ാനായിഇട
പപടണപമന്്്സംഘംഅഭയ്രഥിച്്ിര്ന്്്.എന്്ാ
ല്്ലോക്്്ഡൗൺ്്ആയതിനാല്്ഒന്്്ംപെയ്്ാന്്
സാധിച്്ില്്ായിര്ന്്്
ലപ്പക്്കര്്ഏപറപപ്തീക്്ലൊപടകാത്്ിരി

ക്്്ന്്െിപത്മാണ്ആട്ജീവിതം.െിപത്ത്്ിനായി
മാസങ്്ലൊളംകഷ്്പപ്്ട്്ായിര്ന്്്പ്ഥവ്ിരാജ്ശ
രീരഭാരംക്റച്്ത.്താരത്്ിപ്്്അമ്്രപ്്ിക്്്ന്്
ലമലക്്വര്്െിപത്പത്്ക്റിച്്്ള്്ആരാധകര്പട
പപ്തീക്്വാലൊളംഉയര്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്

ആട്ജീവിതത്്ിച്്്
െിതത്ീകരണം
വീണ്്്ംആരംഭിച്്്

ല്സിഫരപതല്ങ്്ിലെക്്്റീലമക്്്പെയ്്്ന്്തായിഅട്ത്്ിപടറി
ലപ്്രട്്്കളഉണ്്ായിര്ന്്്.പതല്ങ്്ി
പെസ്പ്്രഹിറ്്്താരമായെിരഞജ്ീവി
യായിരിക്്്ംലോഹനൊലഅവതരി
പ്്ിച്്സ്്്്ീഫനപനട്മ്്ള്്ിയ്പടലവെം
പെയ്്്ന്്പതന്്്ംവാര്്ത്്കള്്വന്്ിര്
ന്്്.ഇലപ്്ഴിതാല്സഫറിപ്്്പതല്
ങ്്്റീലമക്്ിന്പപ്ഭാസം്ഒര്വഴികാട്്ി
യാക്കയാണ.്
ല്സിഫറിപ്്്പതല്ങ്്്റീലമക്്ിനാ

യ്ള്്െരച്്കളത്ടങ്്ിയിട്്്ക്റിച്്ാ
യി.െരച്്കള്്ത്ടങ്്ിയലപ്്ള്്മ്തല
പതല്ങ്്ിപെഹിറ്്്സംവിധായകനസ്
ക്മാരെിപത്പോര്ക്്്ംഎന്്ായിര്ന്്്
പറഞ്്ിര്ന്്ത.്പലക്്അല്്്അര്്ജ്
നെിപത്ംപ്െപ്യ്പടതിരക്്ിൊയിര്
ന്്്സ്ക്മാര്്.ഇലോപടസംവിധായക
നായിലവപറയാപളനിശ്്യിക്്ണപമ
ന്്രീതിയിൊയിെര്്ച്്കള്്.
െിരഞജ്ീവിെിപത്ംപസയറ്ാനര

സിംഹപറഡഢ്ിയ്പടപപ്െരണാരഥം
പൊച്്ിയില്്താരംഎത്്ിയലപ്്ഴായി
ര്ന്്്ല്സിഫറിപ്്്പതല്ങ്്്റീലമക്്്
അവകാശംലനടിയതായിപപ്ഖയ്ാപിക്്്
കയ്ണ്്ായത.്സ്ക്മാര്്പിന്്ാറിയലോ
പടപ്തിയസംവിധായകപനലതടി
പക്്ണ്്ിരിക്്്കയായിര്ന്്്െിരഞജ്ി
വിയം്മകനരാംെരണം്.ഈസമയം
നാഗ്അശവ്ിന്്സംവിധാനംപെയ്്്ന്്
സയന്്സ്ഫിക്്ന്്പത്ില്്ര്്െിപത്ത്്ില
നായകനായിെിരഞജ്ീവിപയതീര്മാ
നിച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്െിരഞജ്ീവിആ

ലവെത്്ിലെക്്്ബാഹ്ബെിതാരംപപ്
ഭാസിപനനിരലദശിക്്്കയ്ണ്്ായി.
ഈസമയംപപ്ഭാസിപ്്്മ്നെിപത്

മായസാലോഒര്ക്്ിയസ്ജീത്്്പ്
തിയസിനിമപൊര്ക്്ാന്ള്്പശ്മത്്ി
ൊയിര്ന്്്.പ്തിയസിനിമയക്്്്സ്ജീ

ത്പപ്ഭാസിപനസമീപിച്്ലപ്്ള്്സ്ഹ്
ത്്ായരാംെരണിപനകാണാന്്സ്ജീ
ത്്ിലൊട്പപ്ഭാസ്പറയ്കയ്ണ്്ായി.
പ്തിപൊര്കഥരാംെരണിലൊട്പറ
യാന്ള്്അവസരമാണ്പപ്ഭാസ്സ്ജീ
തിനായിഒര്ക്്ിയത.്എന്്ാല്്െിര
ഞജ്ീവിയ്പടനിരമാണകമ്്നിയായ
ലകാണിപഡെപപ്പാഡക്്നസ്ഈസ
മയംല്സിഫറിപ്്്റീലമക്്്ഒര്ക്്്ന്്
തിനായ്ള്്സംവിധായകപനലതടി
പക്്ണ്്ിരിക്്്കയായിര്ന്്്.ല്സിഫ
ര്്പതല്ങ്്ിലസംവിധാനംപെയ്്ാന്്ക
ഴിവ്ള്്സംവിധായകപനരാംെരൺ്്
സ്ജീതിലകപണ്്ത്്്കയായിര്ന്്്.
സ്ജീത്്ിലൊട്ല്സിഫര്്സംവി

ധാനംപെയ്്ാനാക്ലോഎന്്്രാംെര
ൺലോദിക്്്ന്്ത്അങ്്പനയാണ.്
സ്ജീത്ഇത്സമ്്തിച്്ലോപടയാണ്
പതല്ങ്്്ല്സിഫര്്പപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്െിര
ഞ്്ീവിയ്ലടതായിഇലപ്്ളെിപത്ീകര
ണംനടന്്്പൊണ്്ിരിക്്്ന്്ആൊരയ്
പ്രത്്ിയാക്്ിയതിന്ലശെംമാപത്മാ
യിരിക്്്ംല്സിഫരപതല്ങ്്്റീലമക്്ി
പ്്്െിപത്ീകരണംെിരഞജ്ീവിആരംഭി
ക്്്ന്്ത.്
2014-ലതപ്്്23ാംവയസില"റ

ൺരാജറൺ'എന്്െിപത്പോര്ക്്ിയ
ആളാണ്സ്ജീത്സസനപറഡ്്ി.പി
ന്്ീട്സ്ജീത്്്സിനിമകപൊന്്്ംപെ
യത്ിര്ന്്ില്്.അഞ്്്വര്്െങ്്ള്്ക്്്ലശ
െം2019-ലസ്ജീത്്്തിരിച്്്വന്്ത്
350ബിഗബ്ഡജ്റ്്ിലഒരിക്്യസാലോ
എന്്െിപത്വ്മായിട്്ായിര്ന്്്.

ല്സിഫർചതല്ങ്്്റീസമക്്ിന്
കാരണമായിതര്ഭാസ്

രാജയ്ത്്്ലോക്്്ഡൗൺപപ്ാഖയ്ാപിച്്ിരിപക്്ഈറംസാനമാസത്്ില്്അതിഥിപോഴിൊളികള്്ക്്്ം
സഹായംനല്്കാപൊര്ങ്്ിനടന്്ലോന്സ്ദ.്25,000
അതിഥിപോഴിൊളികള്്ക്്്ംക്ടിതാന്്ഭക്്ണംന
ല്്ക്പമന്്്വയ്ക്്മാക്്ിയിരിക്്്കയാണ്താരം.നിെവി
ല്്45,000ആള്കള്്ക്്്താരംഭക്്ണംനല്്ക്ന്്്ണ്്്.
ക്ടാപതആലോഗയ്പപ്വര്്ത്്കര്്ക്്്താമസിക്്ാനാ

യിതപ്്്ആറ്നിെയ്ള്്ലോട്്ലം്താരംവിട്്്നല്്കി
യിട്്്ണ്്്.കര്്ണാടക,ഉത്്ര്്പപ്ലദശ,്ബിഹാര്്,പശ്്ിമബം
ഗാള്്എന്്ിവടങ്്ളില്്നിന്്്ംഎത്്ിയപോഴിൊളികളാ
ണ്രാജസ്്ാനിപെബിവാഡിയില്്ക്ട്ങ്്ിയത.്അവിപട
തപന്്അട്ക്്ളഒര്ക്്ിഭക്്ണംനല്്കാനാണ്ലോന്
ആലോെിക്്്ന്്ത.്
"വിശ്ദ്്മാസത്്ിനായ്ള്്അവര്പടആവശയ്കതക

ള്്പരിഗണിക്്്പമന്്്ഞാന്്അവര്്ക്്്ഉറപ്്്നല്്കി.ഈ
പപ്യാസകരമായസമയത്്്നമ്്ള്്ഓലോര്ത്്രം്മപറ്്
രാള്്ക്്്ലവണ്്ിനിെപൊള്്ണം.ഈസംരംഭത്്ില്പട
ഞങ്്ള്്പപ്ലത്യകഭക്്ണകിറ്്്കള്്നല്്കം്,അതിനാല്്
ദിവസംമ്ഴ്വന്്ഉപവസിച്്തിന്അവര്്ക്്്ഭക്്ണംകഴി
ക്്ാം'-എന്്്ലോന്പറയ്ന്്്.

25000ആള്കൾ്്ക്്്
ക്ടി
ഭക്്ണംനൽകാൻ
സോന്സ്ദ് ഏപറആരാധകര്ള്്താരങ്്

ളാണ്ൊര്ഖ്ഖാനം്ഐ
ശവ്രയ്റായം്.ലബാളിവ്ഡിലഏപറ
ഹിറ്്്െിപത്ങ്്ളാണ്ഇര്വരം്സമ്്ാ
നിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇവരപക്ാ്പ്്ംഅഭി
നയിക്്ാന്ള്്ആപഗ്ഹവം്പകാണ്്്
നടക്്്ന്്ഒര്പാട്താരങ്്ള്ണ.്ഐ
ശവ്രയ്യപ്ക്ാ്പ്്ംഅഭിനയിച്്ലപ്ാ്ഴ്
ണ്്ായഒര്നിരഭാഗയ്കരമായസംഭവം
പവളിപപ്്ട്ത്്്കയാണ്ൊര്ഖ.്
2018-പെഒര്പ്രസ്കാരലവദി

യില്്പവളിപപ്്ട്ത്്ിയസംഭവമാണ്
ലസാെയ്ലമീഡിയയിലവീണ്്്ംെര
ച്്യാക്ന്്ത.്ഒര്െിപത്ത്്ിലഐ
ശവ്രയ്യ്പടസലഹാദരനായിഅഭിന
യിലക്്ണ്്ിവന്്്.അത്കരിയറിപെ
ഏറ്്വം്നാണലക്്ട്ഉണ്്ായക്്ിയ
സംഭവമാപണന്്ാണ്എസആ്രപക
പറയ്ന്്ത.്2000-ത്്ില്്പ്റത്്ിറ
ങ്്ിയലോെ്എന്്െിപത്ത്്ിൊണ്
ഐശവ്രയ്റായിയ്പടഇരട്്സലോദര
നായിൊര്ഖ്ലവെമിട്്ത.്
ൊര്ഖ്ഖാപ്്്വാക്്്കളഇങ്്

പന..."ഐശവ്രയ്പക്്പ്്ംഞാന്്വള
പരനിര്്ഭാഗയ്വാനാണ.്ഞങ്്ള്പട
ആദയ്പത്്സിനിമയില്്,ലോകത്്ി
പെഏറ്്വം്സ്ന്്രിയായഐശവ്രയ്,
പപ്പഞ്്ത്്ിലം്എല്്ാപഗ്ഹങ്്ളിലെ
യം്സ്ന്്രിയായഐശവ്രയ്എപ്്്
സലോദരിയായിര്ന്്്എന്്ത്െ
ജ്്ാകരമാണ.്അവര്്എപ്്്ഇരട്്
സലോദരിയായിട്്ാണ്അഭിനയിച്്
ത,്ഞങ്്പളകാണ്ലപ്്ള്്ഒര്ലോ
ല്ണ്്്എന്്്ആള്കള്്എല്ന്ട്പറ
ഞ്്്.എന്്ാണ്പ്രസ്കാരലവദിയി
ല്്ൊര്ഖ്പറഞ്്ത.്ൊര്ഖിപ്്്
പവളിപപ്്ട്ത്്ലകയ്്ടികലളാപടയാ
ണ്സദസ്ഏപറ്്ട്ത്്ത.്
ലബാളിവ്ഡിപെഅട്ത്്സ്ഹ്

ത്്്ക്്ളാണ്ഐശവ്രയ്യം്ൊര്
ഖം്.വിരെിലഎണ്്ാവ്ന്്െിപത്ങ്്
ളമാപത്മാണ്ഇരവരം്ഒന്്ിച്്്അഭി
നയിച്്ത.്ഐശവ്രയ്-ൊര്ഖ്ലജാഡി
കളഒന്്ിച്്ഭിനയിച്്െിപത്മായലദവ
ദാസ്ഏപറജനപശ്ദ്്ലനടിയെിപത്
മാണ.്

ഐശവ്രയ്യ്ക്്്
ഒപ്്മ്ള്്
സിനിമയെക്റിച്്്
ഷാര്ഖ്

പപ്ണയതരളിതമായം്െിരിപ്്ിക്്്ന്്കഥാപാപത്ങ്്ളം്അമിതാഭ്ബച്്നപെയ്തിട്്്ണ്്്.ഇന്്്ംഅ
മിതാഭ്ബച്്പ്്്സിനിമകള്്ക്്്ലപ്പക്്കര്ണ്്്.അ
മിതാഭ്ബച്്നപെയര്്പെയ്തഒര്ലോലട്്യാണ്
ആരാധകര്്ഇലപ്്ള്്െര്്ച്്യാക്്്ന്്ത.്രണ്്്ഭാവ
ങ്്ളില്ള്്രണ്്്ലോലട്്കളാണ്അമിതാഭ്ബച്്ന
ലഫസ്ബ്ക്്ില്്പെയര്്പെയ്തിരിക്്്ന്്ത.്
നിെ്കളങ്്തലോന്്ിപ്്ിക്്്ന്്താണ്ഒര്

ലോലട്.്മപറ്്ന്്്ക്്്ഭിതമായയൗവനപത്്കാട്്്

ന്്തം്.എന്്ായാലം്നിരവധിആരാധകരാണ്ക
മന്്്്കള്്ലരഖപപ്്ട്ത്്ിരംഗത്്്എത്്്ന്്ത.്നി
െ്കളങ്്തയ്പടപപ്ായംകഴിഞ്്്പവന്്ാണ്അമി
താഭ്ബച്്നലോലട്്യ്ക്്്അടിക്്്റിപ്്്എഴ്തിയി
രിക്്്ന്്ത.്എന്്ാല്്ഇലപ്്ള്്29കാരനായഅ
ന്ഭവപരിെയത്്ിപ്്്അമ്്ത്വര്്െങ്്ള്ള്്ആ
ള്്എന്്ാണ്ഒര്ആരാധകനഎഴ്തിയിരിക്്്ന്്
ത.്മിക്്ആരാധകര്്ക്്്ംഅമിതാഭ്ബച്്നമറ്പ
ടിനല്്കിയിട്്്മ്ണ്്്.

വിതയ്സത്െിതത്ങ്്ള്മായ്ബിഗ്ബി

ഭക്്്യവസത്്ക്്ൾ
വിതരണംചെയത്്
രജനികാന്്്
ലോകഡ്ൗണില്് കഷ്്പപ്്ട്ന്് നടികര്്സംഘത്്ിപെഅംഗങ്്ളായആയിരംക്ടം്ബങ്്ള്്ക്്്ഭക്്്യവ
സത്്ക്്ളവിതരണംപെയത്്രജനികാന്്്.അരി,പച്്ക്്റിക

ള്്, പാലം്
മറ്്്സാധ
നങ്്ളം്
അടങ്്്
ന്് കിറ്്ാ
ണ് രജനി
കാന്്്ഫാ
ന്്ക്്ബ്വ
ഴി വിതര
ണം പെ
യത്ിരി
ക്്്ന്്ത.്
ലന

പത്് പത
ന്്ിന്്്യന്്
താര സം
ഘടനയാ
യ പഫഫ്
സിക്്ായി
50 െക്്ം

ര്പയം്രജനികാന്്്സഹായധനംനല്്കിയിര്ന്്്.രാഘവ
ലോറന്്സ,്ശിവകാര്്ത്്ിലകയന്്,വിശാല്്ത്ടങ്്ിയസിനിമാ
താരങ്്ളം്സഹായധനംനല്്കിരംഗപത്്ത്്ിയിര്ന്്്.



2020 ഏനപുിൽ 25 ശനി
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ധോം ധോസഫ്

േ ൈി യ സവു പു ന ങുു ൾുു സവു ര ുകുുു ടുുി സ് ഹോ ർുുടു സ ്അ 
ഹോ റി റുുി ഓ ഫ ുഇ നുുുയ യി ഹൈ കു്ു. ക ുലെ എ നുുും ത ണ ൈാ യി 
ര ുനുുു നപുി യ ലപു ുടുു ൊ ചുു ൻുു.ഞാ ൻുു ൊ ചുു ലോ പുും ഹൊ ഴി 
ഹകു ുട ുസുുുുാ ൻുുഡി ൽുു ൈ സ ്ഇ റ ങുുി. ന ലുു മ ഴ. ൊ ചുു ലുുു ക യുുി 
ല ുണുുാ യി ര ുനുു ക ുെ കുുീ ഴി ൽുു ഞ ങുു ൾുു െ ണുുു ഹപ രംു സാ 
യി ൈ ഷുുുയ മാ കുുി ന െ നുുു. സാ യി യി ഹൈ കുുു ളുു ലെ റി യ
ഹോ കുു റു്ു ഹോ ഡി ല ുലെ ദ ുർുുഘ െ മാ ലോ ര ു യാ നതു. മ ഴ യ 
ലതു ുഓ വ ുൊ ൽുു നി റ ലഞു ുഴ ുക ുക യാ യി ര ുനുുു.   അ ഴ ു
കുുു ലേ ളുു വംു മ ഴ ലേ ളുു വംു ഹെ ർുുനുുു േ ഴി യാ ലക മ ൈി 
നം. പ തി ലയ ഞ ങുു ളി ര ുേ രംു ന െ നുുു. ൊ ചുു ൻുു എ ലതു ു
ലകു ുഹോ സം സാ െി കുുു നുുു ണുുാ യി ര ുനുുു. എ ലുുു മ ന സി 
ൽുു മ ുഴ ുേ ൻുു സാ യി ലസ ുുു റി ൽുു എ ങുു ലന യാ യി െി കുുും
കാ െയു ങുു ൾുു എ നുു അ ങുു ൈാ പുുാ യ തി നാ ൽുു കാ െയു മാ യ മ റ ു
പ െി ലോ നുുും പ റ ഞുുി ലുു. 

േ ര ുനുുി െ തുുു േ ചുുു കാ ണാ ലമ നുു ആ തുു േി ശവുാ സ േ െ 
ന മാ യി ര ുനുുു പി താ വ ുപ ക ർുുനുു ത.ു എ നുുാ ൽുു, ലപ ലടു ുനുുാ 
യി ര ുനുുു അ ത ുസം ഭ േി ചുു ത.ു കാ ൽുു അ ൽുുപുും ആ ഴ തുുി ഹൈ 
കു്ു ഹോ വ ുനുു ഹോ ലൈ ഹൊ നുുി യ തംു ഹദ  കി െ കുുു നുുു ഞാ 
ൻുു ആ  ഓ വ ുൊ ൈി ൽുു. ഉ ട ുതുു മ ുണുുും ഷ ർുുടുുും എ ലുുാം ന ന 
ഞുുു. നഡു സി ന ുക റ ുതുു ക ള റംു ദ ുർുുര നുു വംു. ആ ലെ ങുുി 
ലംു ക ണുുു കാ ണ ുഹോ എ നുുാ യി െി നുു.  ക ന തുു മ ഴ ലപ 
യുുു നുു സ മ യ മാ യ ത ുലൊ ണു്ു അ േി ലെ ങുുും ആ ര ുമി ലുുാ യി 
ര ുനുുു. ൊ ചുു ൻുു എ ലനു ുആ  ഓ വ ുൊ ൈി ൽുു നി നുുും പി െി ചുുു
ക യ റുുി. 

അ ങുു ലന ആ  ന ന ഞുു ഷ ർുുടുുു മാ യി സാ യി യി ഹൈ കു്ു.
ഇ ൻുുഹോ ർുു ഹസുുുു ഡി യ ഹതു ുട ുഹെ ർുുനുുു ത ലനു ുയാ ണ ുസാ 
യി ലസ ുുു ർുു. ഓ ൈീ സി ന ുപ ുറ തു്ു ഞാ ൻുു നി നുുു. ൊ ചുു ൻുു
കാ െയു ങുു ൾുു അ ഹനുവ ഷി കുുാ ൻുു അ ക ഹതു ുകുുു ഹോ യി. പി 
നുുാ ലൈ ഒ ര ുസുുുുാ ഫ ുേ നു്ു എ ലനു ുേി ളി ചുുു ലൊ ണുുു ഹോ യി. 
ക ുളി ചുുു മി ട ുകുു നാ യി േ ൊ നാ യി ര ുനുുു സുുുുാ ൈി ലുുു ഉ പ 
ഹദ ശം. അ ങുു ലന ക ുളി ചുുു നൈു ഷാ യി ഓ ൈീ സി ഹൈ കുുു ഞാ 
ന ുലമ തുുി. അ േി ലെ ഹോ സ ഫ ുസാ റംു ഏ താ നംു സുുുുാ ഫംു
ഇ െി കുുു നുുു ണുുാ യി ര ുനുുു. ഞാ ൻുു ൊ ചുു ലുുു എ ട ുതുുു ഹോ 
യി നി നു്ു ആ  ഓ ൈീ സി ൽുു ഉ ളുു ഹനുൊ ൈി ക ളംു മ റുുു ലോ ലകുു
ഹോ കുുി ലൊ ണു്ു നി നുുു. അ ഹപു ുഹഴ കുുും അ േി ട ുലതു ുെ 
ജി സുുുു റി ൽുു എ ലുുു ഹപ രംു േി േ െ ങുു ളംു മ റുുും ഹെ ർുുതുുി ര ു
നുുു. അ ങുു ലന ൊ ചുു ഹോ ട ുഇ നി നി ങുു ൾുുകു്ു ഹോ ോം എ 
നുുു ഹൊ ചു്ു  പ റ ഞുു ത ന ുസ െി ചുുു ഞ ങുു ൾുു ഓ ൈീ സി ൽുു നി 
നുുും ഇ റ ങുുി. അ േ ശയു സാ ധ ന ങുു ലള ലുുാം ൊ ചുു ൻുു ക ര ുതി 
യി ര ുനുുു. അ ലത ലുുാം ത നു്ു ക ുലെ ലോ ര ുഒ ര ു500 ര ുപ 
യംു ക യുുി ൽുു ത നുുു. 

ൊ ചുു ൻുു േീ ടുുി ഹൈ കുുു തി െി ചുുു ഹോ യി.അ ഹപു ുൾുു ത ലനുു
ഓ ൈീ സി ൽുു ഉ ണുുാ യി ര ുനുു ഒ ര ുസുുുുാ ഫ ുേ നുുു എ ലനു ുയംു
ക ുടുുി ഇ ൻുുഹോ ർുു ഹസുുുു ഡി യ തുുി ന ന ുതുുു ളുു ഒ ര ുോ ളി 
ഹൈ കുുു ലൊ ണു്ു ഹോ യി. ആ  ോ ളി ൽുു ക ുലറ ലമ തുു ക ളംു
െി ൈ ലൈ ഡി ൽുു ലൊ ത ുക ുേ ൈ ക ളംു ലക ടുുി യി െി കുുു നുുു.
എ ഹനു ുട ുലൊ ത ുക ുേ ൈ ഇ ലുുാ തുു ഇ ഷുു ലപു ുടുു ഏ ലത ങുുി 
ലംു ഒ ര ുലൈ ഡ ുഎ ട ുതുുു ലൊ ളുുു എ നുുു പ റ ഞുുു. അ 
ങുു ലന ഞാ ൻുു ോ ളി ൽുു ക യ റി ഒ ര ുമ ുൈ യി ൽുു ആ യി ലൊ 
ത ുക ുേ ൈ ലക ടുുാ തുു ഒ ര ുലൈ ഡി ലുുു അ ട ുതു്ു ഹോ യി ക 
യുുി ൽുു ഉ ളുു സാ ധ ന ങുു ലള ലുുാം ലൈ ഡി ന ുതാ ലഴ േ ചുുു പ 
ത ുലകു ുപ ുറ ഹതു ുകുുി റ ങുുി. ഞാ ൻുു ആ ദയു മാ യി േീ ടുുി ൽുു നി 
നുുും മാ റി നി ൽുുകുുു നുു തി ലുുു േി ഷ മ തുുി ൽുു ഓ ഹോ നുുു െി 
നുുി ചുുു നി ൽുുകുുു ഹപു ുഴാ ണ ുഅ േി ലെ യ ുണുുാ യി ര ുനുു സീ 
നി യ ർുു ക ളി കുുാ ൊ യ മ ുജീ ർുു,ഷി ഹോ,യാ സി ർുു, മ ുേ മുു ദ ുഎ 

നുുി േ ർുു എ ലുുു അ ട ുതു്ു േ നുുു ഹപ രംു സുു ൈ വംു ഒ ലകുു
ഹോ ദി ചുു റി ഞുുു. ഹോ യ ുഹോ സ ൈി ലുുു അ നി യ നാ യ തി 
ൽുുതുു ലനു ുഅ േ ർുുകുുും എ ഹനു ുട ുൈ ഹ ുമാ ന മാ യി ര ുനുുു. 

ഇ നതു യംു നാ ൾുു േീ ടുുി ൽുു എ ലുുാ േ ർുുകുുു ലോ പുു മാ യി ര ുനുു
ഞാ ൻുു ഇ നുുാ ദയു മാ യി മാ റി കുുി െ കുുു യാ ണ.ു കി െ നുുി ടു്ു ഉ റ 
കുും േ ര ുനുുി ലുു. േീ ടുുി ലൈ ഓ ർുുമ ക ൾുു. ക ുടുുു കാ ർുുലകു ുപുു മ ു
ളുു ദി േ സ ങുു ൾുു ഒ ലകു ുമ ന സി ഹൈ കു്ു. ക ണുുു നി റ ഞുുു േ 
നുുു. ക ുറ ചുുു ക ഴി ഞു്ു എ ഴ ുഹനു ുറുുു ഹോ കുുു ഹപു ുൾുു അ ട ു
തുു ലൈ ഡി ൽുു ഒ ര ുലൊ ത ുക ുേ ൈ യകുുുു ളുുി ൽുു ഒ ൊ ൾുു കി 
െ കുുു നുു ത ുക ണുുു. അ ത ുനപു േീ ണുുസിം ഗ ുഎ ലനു ുര ുേി ദുുി 
കുുാ െ ൻുു ആ യി ര ുനുുു കി െ നുുി ര ുനുു ത.ു എ ലനു ു ഹോ ലൈ
അ േ നംു ആ ദയു മാ യി േീ ട ുേി ടു്ു മാ റി താ മ സി കുുു നുു തി 
ലുുു േി ഷ മ തുുി ൈാ യി ര ുനുുു. േി ദുുി കുുാ െ ൻുു ആ ലണ നു്ു മ 
ന സുുി ൈാ യ ഹപു ുൾുു മ ൈ യാ ള മ ലുുാ ലത മ ലറു ുര ുഭാ ഷ യ ുമ റി 
യി ലുുാ തുു ഞാ ൻുു അ േ ലന ഹോ കുുി പ ുഞുുി െി ചുുു. അ േ ൻുു
തി െി ചുുും.  

അ േ നംു മ റുുു ഭാ ഷ അ റി യാ തുു ത ുലൊ ണുുു പ െ സപ് 
െം ഞ ങുു ൾുു അ ഹപു ുൾുു സം സാ െി ചുുി ലുു. ഇ തി നി െ യി ൽുു ആ 
ണ ുഒ ൊ ൾുു ക ുെി ഞ ങുു ള ുലെ ഇ െ യി ഹൈ കു്ു ക യ റി േ ര ുനുു 
ത,ു അ ത ുക ണുുു െി ൽുു നി നുുു ളുു ജി ഹോ ആ യി ര ുനുുു. ഞ 
ങുു ൾുു പ െ സപ് െം സം സാ െി ചുുു ന ലുു ക മുു നി ആ യി. അ ങുു 
ലന ആ ശവുാ സ തുുി ന ുേ ക ന ൽുുകി ഒ ര ുസ ുഹ ുതുുി ലന
എ നി കു്ു അ േി ലെ ൈ ഭി ചുുു.  ഞ ങുു ലള ഹോ ലൈ പ ുത ുതാ യി
ലസ ൈ ഷുു ൻുു ൈ ഭി ചുു സ ുനി ൽുു, കി ഹോ ർുുക ുമാ ർുു, ജി ഹോ, നപു 
ജീ ബ ുത ുെ ങുുി യ എ ലുുാ േ രംു അ േി ഹെ കു്ു എ തുുി. എ ലുുാ േ 

ലെ യംു പ െി െ യ ലപു ുടുുു. അ ഹപു ുഹഴ കുുും ഞ ങുു ള ുലെ ോ ളി 
ഹൈ കു്ു അ േി ലെ ഉ ളുു സീ നി യ ർുു ക ളി കുുാ ൊ യ ഹോ ൾുു, ഷി 
ഹോ,അ നി ൽുു,യാ സി ർുു, മ ുജീ ർുു,മ ുേ മുു ദ,ുേി ൽുുസ ണുു, മ 
ഹോ ജ ുത ുെ ങുുി യ എ ലുുാ േ രംു ക െ നുുു േ നുുു. പ െി ശീ ൈ നം
നാം  ഉ ഹദു ുശി കുുു നുു ഹോ ലൈ അ നതു ലയ ള ുപുു മ ലലു ുനുുും പ െി 
ശീ ൈ ക ൻുു ഭ യ ങുു െ  സന്െുി കു്ു ആ ലണ നുുു ലോ ലകു ുപ റ ഞുുു.
ഇ ത ുഞ ങുു ള ുലെ ഹപ െി േ ർുുധി പുുി ചുുു. ഓ ഹോ നുുു ആ ഹോ 
െി ചുുു ലൊ ണു്ു ലൈ ഡി ൽുു കി െ നുുു. സീ നി ഹയ ഴു സ ്ഹപ െി പുുി 
കുുാ ൻുു പ റ ഞുു താ ലണ നു്ു പി നുുീ ൊ ണ ുഞ ങുു ൾുുകു്ു മ ന 
സുുി ൈാ യ ത.ു 

പ രി ശീ ല നം ത ്ട ങ്് ്ന്്്
സാ യി യി ലൈ തുുി യ പി ഹറു ുനുുു ത ലനു ുപ െി ശീ ൈ നം ത ുെ 

ങുുു ക യാ ണ.ു ബേ കി ടുുാ ണ ുപ െി ശീ ൈ ന ലമ നു്ു ഒ ൊ ൾുു േ 
നുുു പ റ ഞുുു. എ നുുാ ൽുു, ഷ ു ോ ങുുാ ൻുു മ റ നുുു ഹോ യ ഞാ 
ൻുു പ ക ൽുു ഹൊ ഴി ഹകു ുലടു ുതുുി ൊ ചുു ൻുു ത നുു ബപ സ ലയ 
ട ുതു്ു അ ത ുോ ങുുി തി െി ചു്ു സാ യി യി ഹൈ ലകു ുതുുി. അ ങുു 
ലന ബേ ക ുഹനു ുെം ആ യി. ഞ ങുു ലള ലുുാ േ രംു ഷ ുലൊ 
ലകു ുധ െി ചു്ു പ െി ശീ ൈ ന തുുി നാ യി ഹൊ ർുുടുുി ഹൈ കു്ു. പ ുത ു
താ യി േ നുു ക ളി കുുാ ലെ ലുുാം ഹൊ ർുുടുുി ൽുു നി െ നുുു നി നുുു. പ 
െി ശീ ൈ ക ലന തുുി. ഹോ സ ഫ ുസാ ർുു ത ലനു.ു ഞ ങുു ലള ഓ 
ഹോ ര ുതുു ലെ യാ യി അ ഹദു ുേം പ െി െ യ ലപു ുടുുു.  ഹൊ ചു്ു ഓ 
ഹോ ക ളി കുുാ ലെ യംു സ ുഷു്ുമ ത ഹോ ലെ നി െീ ഷുുി ചുുു. സീ 
നി യ ർുു ക ളി കുുാ ർുു ലെ റ ുപ ുഞുുി െി ഹോ ലെ ഞ ങുു ൾുുകുുു പി 
നുുി ലംു. ഞാ ൻുു ഹജ ഴു സി ഇ ൻുുബസ ഡ ുആ കുുാ ലത യാ യി 

ര ുനുുു എ തുുി യ ത.ു അ ത ുക ണുുാ ണ ുഹെ ടു്ുനുുാ ർുു െി െി ചുു ത.ു
പി ലനു ുപ െി ശീ ൈ ക ൻുു നി ർുുഹദ ശം ന ൽുുകി. ഹജ ഴു സി എ ലുുാ 
േ രംു ഇ ൻുുബസ ഡാ കുു ണം എ നു്ു. അ ങുു ലന ഇ ൻുുബസ 
ഡ ുലെ യുുാ തുു േ ലോ ലകു ുലറ ഡി ആ കുുി. പി ലനു ുസാ ർുു ഓ 
ഹോ ര ുതുു ര ുലെ യംു അ ട ുഹതു ുകു്ു. എ ലുുു അ ട ുതുുും എ 
തുുി. 

ഹോ ൻുു ഇ ഹങു ുടുുു മാ റി നി ൽുുകുുു, ഹൊ ചു്ു പ റ ഞുുു. അ 
ത ുക ണു്ു ക ുലെ യ ുളുു േ ർുു െി െി കുുു നുുു. കാ െയു ലമ ലനു ുനു്ു മ 
ന സുുി ൈാ യി ലുു. എ ലുുാ േ ലെ യംു ഹോ കുുി യ തി ന ു ഹശ ഷം
ഹൊ ചു്ു എ നി കു്ു ഒ ര ുഹോ ൾുു ത നുുു. നീ ഇ ലൊ നു്ു അ െി 
കുുു- സാ ർുു പ റ ഞുുു.  ഞാ ൻുു സാ റി ഹോ ട ുഹോ ൾുു ോ ങുുി.
എ നി കു്ു ഒ ൊ ൾുു ലസ റുുും ലെ യതു ുത ൊ ലന തുുി. സ ക ൈ
ആ ഹേ ശ വംു ആ ോ േി ചു്ു ലസ റുു ർുു ഉ യ ർുുതുുി തുു നുു പ നുുി 
ൽുു ആ ഞുു െി ചുുു. ദാ കി െ കുുു നുുു പ ുത ുതാ യി ോ ങുുി ഷ,ു  
അ ട ുതുു ഹൊ ർുുടുുി ൽുു. അ ഹപു ുൾുു ത ലനു ുസാ ർുു പ റ ഞുുു
ഹോ ലന നി ന കു്ു ഈ  ഷ ുവംു ധ െി ചുുു നപുാ കുുീ സ ്ലെ യുുാ ൻുു
ക ഴി യി ലുു, ക ുലെ ഉ ണുുാ യി ര ുനുു േ ര ുലെ ഷ ു ച ുണുുി കാ ണി 
ചുുു ഇ ത ുഹോ ലൈ ഉ ളുു ഷ ു ആ ണ ുഹേ ണുു ലത നുുും നീ  ഇ നു്ു
ത ൽുുകുുാ ൈം നപുാ കുുീ സ ്ലെ ഹയു ുലണു ുനുുും  ക ണുുി ര ുനുുാ ൽുു മ 
തി ലയ നുുും പ റ ഞുുു. ഞാ ൻുു അ നു്ു േി ഷ മ ഹതു ുലെ മ റുുു 
ളുു േ ര ുലെ നപുാ കുുീ സംു ക ണുുി ര ുനുുു, ഞാ ൻുു ോ ങുുി യ ഷ ു 
േി ദയുാ ർുുഥി ക ൾുു യ ുണി ഹോ മി ലുുു ധ െി കുുു നുു ബെ പുുാ യി 
ര ുനുുു. അ നുു ലതു ുപ െി ശീ ൈ നം ക ഴി ഞുു തംു സാ ർുു എ 
ലനു ുേി ളി ചുുു പ ുതി യ ഒ ര ുഷ ു ോ ങുുാ ൻുു ആ േ ശയു ലപു ുടുുു,
അ ഹപു ുൾുു എ ലുുു ക യുുി ൽുു ഉ ണുുാ യി ര ുനുു ത ുൊ ചുു ൻുു ത നുു
ഷ ു ോ ങുുി യ തി ലുുു ൈാ കുുി 300 ര ുപ മാ നതു മാ യി ര ുനുുു.
ഇ ത ുഞാ ൻുു സാ റി ഹോ ട ുപ റ ഞുു ഹപു ുൾുു പ ുതി യ ഷ ു ോ 
ങുുാ ൻുു ആ യി ഹോ സ ഫ ുസാ റി ലുുു ക യുുി ൽുു നി നുുും എ നി 
കു്ു 500 ര ുപ ത നുുു. അ ഹപു ുൾുു ത ലനു ുജി ഹോ ലയ യംു ക ു
ടുുി സ് ഹോ ർുുടു സ ്ഷ ു ോ ങുുി േ നുുു. 700 ര ുപ േി ൈ യ ുളുു ഷ ു
ോ ണ ുോ ങുുി യ ത.ു 

പി ഹറു ുദി േ സം ൊ േി ലൈ നപുാ കുുീ സി നാ യി ഞാ ൻുു പ ുതി 
യ ഷ ുവ ുമാ യി ഹൊ ർുുടുുി ഹൈ കു്ു ഹോ യി, അ ഹപു ുഴാ ണ ുഹൊ 
ചു്ു പ റ യ ുനുു ത ുഇ നു്ു ലസുുുു പു്ു ലനുെ യി നി ങ ുആ ണ ുനി ങുു ൾുുകു്ു
ബേ കി ടുുു ഹോ ൾുു നപുാ കുുീ സ ്ലെ യുുാം എ നു്ു. അ ങുു ലന
ഞാ ൻുു േ ള ലെ ഉ ഷാ ഹോ ലെ എ ലുുാ േ ർുുകുുും ഒ പുും ലസുുുു പു്ു ലനുെ 
യി നി ങ ുലെ യതു.ു 

അ തി ന ുഹശ ഷം ഞ ങുു ൾുു ഹനുൈ കു്ുൈാ സുുുുും ക ഴി ചുുു റ ുമി 
ലൈ കു്ു ഹോ യി. റ ുമി ൽുു ലെ നുുു കാ ൈി ഹൈ കു്ു ഹോ കുുു ഹപു ു
ൾുു കാ ൽുുമ ുടുുി ൽുു ഒ െ നീ ർുുലകു ുടു്ു. മ ുൻുുപ ുലസുുുു പ ുലനുെ യി നി ങു
ഒ നുുും ലെ യുുാ തുു ത ുലൊ ണുുാ ോം ഇ ങുു ലന സം ഭ േി ചുു തു
എ നു്ു േി ൊ െി ചുുു. എ ലുുു കാ ൈി ൽുു ഉ ണുുാ യ നീ ർുുലകു ുടു്ു ക 
ണുു ഹൊ ലെ ഹോ സ ഫ ുസാ ർുു എ ലനു ുഅ െി കി ഹൈ കുുു േിളി 
പുുി ചുുു. ഹോ സ ഫ ുസാ ർുു എ ലുുു കാ ൽുു ഹോ കുുി പ റ ഞുുു. നി 
ലുുു േീ ടുുി ഹൈ കു്ു ഞാ ൻുു േി ളി ചുുു ലൊ ളുുാം ഇ നി നി ന കു്ു ഇ 
േി ലെ ത ുെ ൊ ൻുു ക ഴി യംു എ നുുു ഹൊ നുുു നുുി ലുു എ നു്ു. േി 
ഷ മ ലോ നുുു മാ യി ര ുനുുി ലുു അ ഹപു ുൾുു ഹൊ നുുി യ ത.ു േീ ടുുി ഹൈ 
കുുു ഹോ കാ മ ഹലു ുഎ നുു സ ഹതു ുഷ മാ യി ര ുനുുു അ ഹപു ു
ൾുു.   േീ ടുുി ൽുു ഹോ ണുു ഇ ലുുാ തുു ത ുലൊ ണു്ു അ ട ുതുുു ളുു പ 
ളുുി യി ലൈ ന മുു ർുു ആ യി ര ുനുുു ലൊ ട ുതുുി ര ുനുു ത.ു പ ളുുി 
യി ൽുു േി ളി ചുു റി യി ചുു ത ുമ ുൈം  പ ളുുി യി ലൈ അ ചുു ൻുു ൊ ചുു 
ലന േി േ െം അ റി യി ചുുു. ഇ ത ുഹക ടു്ു ഹപ െി ഹോ ലെ അ ട ുതുു
ൈ സി ൽുു ൊ ചുു ൻുു സാ യി യി ലൈ തുുി ഹോ സ ഫ ുസാ റി ലന
ക ണുുു. ഹോ മി ന ുഈ  കാ ല ുേ ചുുു ത ുെ ൊ ൻുു ക ഴി യി ലുു എ 
നുുും ഇ േ ന ുഇ ങുു ലന ഓ ഹോ നപു ശു ന ങുു ൾുു ഉ ലണു ുലനു ു
ലകു ുപ റ ഞുുു. കാ ൈി ലൈ നീ ർുുലകു ുടു്ു  ഇ ത ുഹഭ ദ മാ യാ ൽുു േീ 
ണുുും േ ൊ ൻുു സാ ധി കുുു ഹോ എ നു്ു എ നു്ു ന മ ുകു്ു  ആ ഹോ 
െി കുുാം എ നുുും പ റ ഞുുു എ ലനു ുൊ ചുു ലോ പുും േീ ടുുി ഹൈ 
കുുു പ റ ഞുു യ ചുുു. എ നി കു്ു സ ഹതു ുഷ മാ യി ര ുലനു ുങുുി ലംു
ൊ ചുു ന ുഅ ത ുേ ൈി യ സ ഹതു ുഷം ന ൽുുകി യി ര ുനുുി ലുു.

രൊറാക്്ിെത:് സി.ലക രാധജഷക്മ്ാർ

ഷവൂിലൊളിപൂൂിചൂൂ സനതൂഷൂവംൂ ദഃൂഖവംൂ

ജോം പിതാവായ ജോസഫിനം് മകൊയ സ്്്്്വർട്്ിനന്ൊപ്്ം.

നൊറോണ:
പന്്ിൽ ഇെി
തപ്്്ൽ റവണ്്,
ചര്ണ്്ാം
ദ ുൈാ യ∙ു നകുികുുറുുിൽ ഇനി പനുുു
ചെുണുുൽ േിോദമണുുുാകിലലുനുുുു
നപുതീഷുുികുുാം. പ നുുു ച ുെ ണുുു നുു 
േ ലെ നുു െീ തുു ഹപു ുര ുഇ നി യ ഹങു ുടു്ു
‘ന ലുു ഹപ ൊ’ ക ുനുു കാ ൈം േ ര ുനുുു.
ലൊ ഹോ ണ ബേ റ സ ്േയുാ പ ന 
തുുി ലുുു പ ശുുാ തുു ൈ തുുി ൽ പ നുുു
ച ുെ ണുുു നുു തി ന ുനി യ മ സാ ധ ുത ന 
ൽ ക ുനുു കാ െയും ൊ ജയുാ നുു െ നകുി കുു 
റു്ു കൗ ണ സി ൈി ലുുു (ഐ സി സി)
സ ജീ േ പ െി ര ണ ന യി ൈാ ണ!ു
എനുുാൽ, പനുുിൽ തപുുുഹോ
േിയർഹപു ുപെുടുുാൻ പാെിലുു. ഇ 
ഹപു ുഴ ലതു ുസാ േ െ െയു തുുി ൽ പ 
നുുി ലുുു തി ള കുും ക ുറ യകുുുാ നംു
ക ുട ുത ൽ സവുി ങ ുകി ടുുാ ൻ സ ോ യി 
കുുു നുു തി നംു നകുി കുു റു്ു താ െ ങുു ൾ
പ നുുി ൽ ത ുപുു ലംു േി യ ർ പുുും പ ുെ 
ടുുു നുു ത ുപ തി ോ ണ.ു ഹപ സ ്ഹോ ള ർ 
മാ ൊ ണ ുഈ  പ െി പാ െി യ ുലെ
സുുിെം ലെയുുുനുുത.ു പ ഹഷു,ു സവുി ങു
ഹോ ള ർ മാ ര ുലെ സുുി െം പ െി പാ െി 
യാ യി ര ുനുു ഈ ‘ ത ുപുു ൽ പ ുെ ടുു ൽ’
ഉ ൾ ലപു ുലെ യ ുളുു പ ൈ കാ െയു ങുു ളംു
ലൊ ഹോ ണ കുുാ ൈം ക ഴി യ ുനുു ഹൊ 
ട ുക ുെി അ നപു തയു ഷുു മാ ഹയ കുുാം!
ഹോ രാ ണ ുകുു ൾ പ െ സപ് െം പ െ ൊ 
ൻ ഒ നുുാ നുു െം േ ഴി യാ ലണ നുു തു
ത ലനു ുകാ െ ണം. ബേ റ സ ്േയുാ പ 
ന തുുി ലുുു നപു ധാ ന പാ ത ലയ നുു നി 
ൈ യി ൽ ത ുപുു ൽ േ ചുുു ളുു ‘ക ളി’ നകുി 
കുു റുുി ൽ ഇ നി യംു അ ന ുേ ദി കുുാ ൻ
സാ ധയു ത യി ലുു.

നകുി കുു റുുി ലൈ ‘ത ുപുു ൽ– േി യ ർ പു്ു’
നപു ഹോ ര ങുു ൾ നി യ നനുുുി കുു ണ ലമ 
നുു ത ുആ ഹോ രയു േി ദ ഗധു ലെ ലുുാം പ 
ഹണു ുആ േ ശയു ലപു ുട ുനുു കാ െയു മാ ണ.ു
സവുി ങ ുഹോ ളി ങുുി ലുുു ആ ശാ ൻ മാ 
ൊ ണ ുഇ കുുാ െയു തുുി ൽ േ മുു ൻ മാ ർ.
ത ുപുു ഹോ േി യ ർ ഹപു ുപ ുെ ടുുി പ നുുി 
ലുുു ഒ ര ുഭാ രം മി ന ുകുുി യാ ൽ റി 
ഹേ ഴസു ്സവുി ങ ുൈ ഭി കുുും എ നുു താ 
ണ ുകാ െയും. ക ളി ക ൾ േീ ണുുു മാ െം ഭി 
കുുു ഹപു ുൾ ഹപ സ ്ഹോ ള ർ മാ ലെ
ഏ റുു വംു അ ൈ ടുുു നുു ത ുഇ കുുാ െയു മാ 
കംു. ഇ നുുുയ ൻ ഹോ ള ർ ഭ ുേ ഹന ശവു ർ
ക ുമാ റംു ഓ സീ സ ്ഹപ സ ർ പാ റു്ു ക 
മുുി ൻ സംു ഇ കുുാ െയു തുുി ൽ ആ ശ ങുു
നപു ക െി പുുി ചുുു ക ഴി ഞുുു. ‘പ നു്ു ത ുപുു 
ല ുപ ുെ ടുുി മി ന ുകുുു നുു ത ുലെ സു്ുുു മ 
തുു െ ങുു ളി ൽ അ നി ോ െയു മാ 
ലണനുുാണ ുഇരേുരംു
പറയനുുുത.ു ഓ സഹ്നുെ ൈി യ ൻ നകുി 
കുു റു്ു െീ മി ന ുഹമ ലംു സ ുപുു ർ താ െ ങുു 
ളാ യ സുുുുീ വ ുസമ്ി തു്ു, ഹഡ േി ഡ ുോ 
ർ ണ ർ എ നുുി േ ര ുലെ ഹമ ലംു തീ ൊ 
ക ള ങുു ഹമ ൽ പുുി ചുു സം ഭ േ മാ ണ ുക ു
നപു സി ദുു മാ യ പ നുുു ച ുെ ണുു ൽ േി 
ോ ദം. ഇഹൊലെ ഇരേുരംു
കടുതുൽ
കളങുുെെേിതൊകലുമനുുു
കരതുാം.  
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ഷാക്്ിബിന്്് ബാറ്്ിന ്18 ലക്്ം രപ്
ധാ കുു ∙ ലൊേി ഡ ുനപു തി ഹോ ധ തുുി ന ുപ 
ണം ക ലണു ുതുുാ ൻ ൈം ഗുു ഹദ ശ ുഓ ൾ റൗ 
ണുു ർ ഷാ കുുി ബ ുഅ ൽ േ സ ൻ ഹൈ ൈ തുുി 
ന ുേ ചുു നകുി കുു റു്ു ൈാ റുുി ന ുകി ടുുി യ തു
24,000 ഹോ ള ർ (18.24 ൈ ഷുും ര ുപ). ക ഴി 
ഞുു ഹോ ക ക പു്ു നകുി കുു റുുി ൽ ഷാ കുുി ബ ുഉ 

പ ഹോ രി ചുു ൈാ റുുാ ണ ുഹൈ ൈ തുുി ന ുേ ചുു 
ത.ുയ ുഎ സി ൽ താ മ സ മാ കുുി യ ൈം ഗുു ഹദ 
ശ ുകാ െ നാ ണ ുൈാ റു്ു ഹൈ ൈ തുുി ൽ പി െി ചുു 
ത.ു ക ഴി ഞുു ഹോ ക ക പുുി ൽ 606 റ ണ സംു
11 േി കുു റുുു ക ളംു ഹന െി ത ക ർ പുു ൻ നപു ക െ 
ന മാ ണ ുഷാ കുുി ബ ുന െ തുുി യ ത.ു

ലൊേിഡ ുനപുതിഹോധതുുിന ുതകു
കലണുതുുുുനുുതിനായിരനുുുു ഷാകുുിബു
ൈാറു്ു ഹൈൈതുുിൽേചുുത.ു 
തകു മഴുേുനംു സർകുുാെിലുുു
ദെുിതാശവുാസ ൈണുുിഹൈകുുു നൽകി. 

സി. ലക. രാ ധജ ഷ് ക് മാ ർ്്

2014 ധോ ക ക പ്്് ഫൈ ന ൽ്്. അ ർ്്ജ ന്്്ീ ന, ജ ർ്്മ നി 
ലെ ധന രി ട് ന്്്. മ ത്് രം ച രി ത്ര ത്പ സി ദ്് മാ െ മാ റ 
ക്്ാ ന െി ൽ്്. മ ത്് ര ത്്ി ൽ്് ജ ർ്്മ നി വി ജ െി ച്്് ധോ 
ക കി രീ ട ത്്ി ൽ്് മ് ത്് മി ട്്്. ഫൈ ന ലി ന് മ് മ്്് ള്് 
ആ ധവ ശ ങ്് ള്് ഇ രാ..
െ െി നതു മ ുറ ങുുു നുു മാ റ കുുാ ന സ് ഹറു ുഡി യം ക ുളി 

ചുുു ക ുറി ലൊ ടുുു മ ഹോ േ െ മാ യി അ ണി ലഞു ുര ുങുുി,
ഹോ ക ഹോ ൊ ടുു തുുി ലുുു അ േ സാ ന അ ങുു തുുി ന ുഹേ 
ദി യാ കാ ൻുു.  ലന റുുി യി ൽുു തി ൈ ക കുുു റി ലയ ഹുന ുണം
ഹോ ക ക പുുി ലുുു േ ൈി യ റി പുുി കുു. കാ ൈ വംു െ െി നതു വംു
കാ തുുി ര ുനുു മാ റ കുുാ ന യി ലൈ ഹോ ക ക പു്ു ബൈ ന ൽുു
േീ ഷുുി കുുാ ൻുു ഹോ ക തുുി ലുുു നാ നാ ദി കുുി ൽുുനി നുുു 
ളുു ആ ൊ ധ ക ർുു പ ുൈ ർുുലചു ുത ലനു ുഒ ഴ ുകി. ലമ ഹനുൊ സ് 
ഹറു ുഷ ന ുക ൾുു ജ ന സ മ ുനദും. ൈ സ ് സ് ഹറു ുഷ ന ുക ളി ൽുു
ആ ൊ ധ ക ർുു തി ങുുി നി റ ഞുുു. േ ള ലെ ഹന െ ലതു ുഇ െി 
പുുി െം ഉ റ പുുി കുുാ ൻുു ലേ മുു ൽുുലൊ ളുുു ക യാ യി ര ുനുുു
ആ ൊ ധ ക ർുു. ഫ ുടു ഹോ ളി ലുുു ഹ ുദ യ ഭ ുമി യി ൽുു ജ ർുുമ 
നി യംു അ ർുുജ ുുുീ ന യംു ലൊ മുുു ഹൊ ർുുകുുാ ൻുു ത ുെ 
ങുുു ഹപു ുൾുു എ ങുുും ആ ർുുപുുു േി ളി യംു ക െ ഹോ ഷ വംു
മാ നതും. 

നൈു സീ ൽുുഹോ ക ക പുുി ഹോ ട ുമാ റ കുുാ ന യ ുലെ തി ര ു
മ ുമുുി ൽുു ഏ േ രംു ഉ പ ൊ െം ലോ ലുുി പുുി െി യാ ൻുു  എ 
തുുി യി െി കുുു ക യാ ണ.ു ഫ ുടു ഹോ ളി ലന അ തി ലുുു ഏ 
റുു വംു േ ൈി യ സ മ ുദുുി യി ഹൈ കു്ു പി െി ചുുു യ ർുുതുുു നുു തി 
ൽുു ഈ  ഹസുുുു ഡി യ തുുി ന ുളുു സുുാ ന ലതു ുഅ േ ർുു പാ 
െി പുുു ക ഴുതുുു നുുു. 1950ലുുു  ക െ ഹോ ഷ ങുു ൾുുകുു് സാ 
ഹങു ുതി ക ത യ ുലെ പ ുതി യ മാ ന ങുു ൾുു േ നുുി ടുുു ലണു ുങുുി 
ലംു ആ െ േ ങുു ളംു ആ ഹേ ശ വംു അ ത ുഹോ ലൈ ത ലനു ു
യാ യി െി കുുും. കാ െ ണം ഫ ുടു ഹോ ളി ലുുു ക മുും അ 
നുുും ഇ നുുും ഒ ര ുഹോ ലൈ യ ഹലു.ു.? ഇ േി ലെ തുുി യ ഓ 
ഹോ ആ ൊ ധ ക നംു അ ലലു ുങുുി ൽുു ആ ൊ ധി ക യംു മാ റാ 
കുുാ ന യ ുലെ ലന ട ുേീ ർുുപുുു ക ൾുു അ നുു ഹതു ുത ുഹോ ലൈ
ത ലനു ുആ സവു ദി കുുു നുുു. അ ർുുജ ബുുു ൻുു ആ ൊ ധ ക ർുു
നീ ൈ യംു ലേ ളുു യംു ക ൈ ർുുനുു നി റ ങുു ളി ൽുു ക ുളി ചു്ു എ 
തുുി യ ഹപു ുൾുു ജ ർുുമ നി ആ ൊ ധ ക ൊ ക ലടു ു ലേ ളുു യി 
ലംു ക റ ുപുുി ലംു ച ുേ പുുി ലംു ൈ യി ചുുു. അ േ ർുു ആ െി പുുാ 
െി. നി െ േ ധി േി ഹദ ശി ക ൾുുലുക ുപുും ഹോ ഹടു ുലയ ട ു
തുുു. അ േ ർുുകുു റി യാം മാ റ കുുാ ന യി ൽുു ത ങുു ള ുലെ അ 
ഴ സാ ന േ െ ോ ണി ലത നു്ു. 

കാ െ ണം മാ റ കുുാ ന ഏ ത ുഫ ുടു ഹോ ൾുു ഹനുപ മി യ ു
ലെ യംു സവു പു ന മ ഹലു.ു ഒ ഹെ സവു പു നം േീ ണുുും േീ ണുുും
കാ ണ ണ ലമ ങുുി ൽുു അ നതു യകുുുു ഭാ രയും ഹേ ഹണു?ു ഹോ 
കം മാ റ കുുാ ന യി ഹൈ കുുു ച ുര ുങുുി ലയ നുുു ഹൊ നുുി.
സം സ് കാ െ വംു ജീ േി ത െീ തി യംു ഭാ ഷ യംു ഒ ലകു ുഒ 
നുുി ഹൈ ലുക ുത ുങുുി. ഫ ുടു ഹോ ളി ന ലുുാ ലത ഹേ ലറ ഏ 
ത ുകാ യി ക ഇ ന തുുി നാ ണ ുഇ ത ുസാ ധി കുുു ക? ഫ ുടു 
ഹോ ൾുു െി ൈ ഹപു ുൾുു ന ലമു ു േ ലുുാ ലത സ ഹുത ുഷി പുുി 
കുുും െി ൈ ഹപു ുൾുു െി െി പുുി കുുും. ഫ ുടു ഹോ ളി ൽുുനി നുുു
േ ള ലെ യ ധി കം സ ഹുത ുഷ ങുു ൾുു അ ന ുഭ േി ചുു നൈു സീ 

ല ുകാ ർുു ഇ നുുു ദഃു ഖി കുുു ക യാ ണ.ു കാ െ ണം മാ റ കുുാ 
ന യി ൽുു ഒ ര ുബൈ ന ൽുു, അ ത േ ർുു അ നതു യ ധി കം ആ 
നരു േി ചുുി ര ുനുുു. എ ങുുി ലംു മാ റ കുുാ ന യി ൽുു അ േ ര ുലമ 
തുുി യി ടുുു ണു്ു, ജ ർുുമ നി ലയ യംു അ ർുുജ ുുുീ ന ലയ യംു പി 
നുുു ണ യകുുുാ ൻുു. പ െ മുു ൊ ര ത ബേ െി ക ളാ യ അ ർുുജ 
ുുുീ ന ഹൊ ൽുുകുു ണ ലമ നു്ു ഭ ുെി ഭാ രം നൈു സീ ല ുകാ രംു
ആ നരു േി കുുു നുുു എ നുു് അ േ ര ുലെ സം ഭാ ഷ ണ തുുി 
ല ുലെ മ ന സി ൈാ കംു. 

ജ ർുുമ നി കുുു ഹേ ണുുി ജ യ ുേി ളി കുുു നുു നൈു സീ ല ുകാ 
ര ുലെ ഇ െ യി ൽുു അ ർുുജ ുുുീ ന യകുുുും ആ ൊ ധ ക ര ുണുു്.
എ ലുുാ േ രംു സ് ഹറു ുഡി യ തുുി ന ുളുുി ൽുു നപു ഹേ ശി ചുുു. അ 
േി ലെ യംു ആ ൊ ധ ക ര ുലെ ക ുഴ ൽുുേി ളി യംു ക െ ഹോ 
ഷ വംു. ഡ യ ഹോ ളി കുു ക ള ുലെ നാ ദം സ് ഹറു ുഡി യ ലതുു
നപു ക മുു നം ലൊ ളുുി ചുുു. േ ള ലെ ഹന െ ലതു ുഹസുുുു ഡി യ 
തുുി ൽുു നപു ഹേ ശി ചുു േ ർുു ആ രംു അ േ സ െം പാ ഴാ കുുി യി 
ലുു. ഏ േ രംു ആ ഹോ ഷ തുുി ൽുു മ ുഴ ുകി. കാ തുുി െി പുുി 
ലോ ട ുേി ൽുു ഉ ദഘുാ െ ന മാ മാ ങുു തുുി ലുുു േി സി ൽുു മ ുഴ 
ങുുി.
ഷ ക്്ീ റ ലെ ത്്ി ആ രാ ധ ക ർ്് ഇ ള കി

പി നുുീ ൊ യി ര ുനുുു ആ ൊ ധ ക ർുു കാ തുുി ര ുനുു സ മാ 
പ ന മാ മാ ങുും. ആ യി െം ഹപ ർുു ഹെ ർുുനുു് അ േ ത െി പുുി ചുു
ക ൈാ പ െി പാ െി ക ളി ൽുു നൈു സീ ൈി ലുുു ക ൈാ സാം സ് കാ 

െി ക, ഫ ുടു ഹോ ൾുു പാ െ മുു െയും നി റ ലഞു ുഴ ുക ുനുു താ 
യി ര ുനുുു. 18 മി നി റുുു നീ ണുു ക ൈാ പ െി പാ െി ക ള ുലെ ത ു
െ കുും ഫ ുടു ഹോ ൾുു എ നുു മ ഹോ േ െ മാ യ ക ളി ഹോ ട ു
ളുു ആ ദ െം അ ർുുപുുി ചുുു ലൊ ണുുാ യി ര ുനുുു. ത ുെ ർുുനു്ു 32
െീ മ ുക ള ുലെ യംു നപു തി നി ധി ക ൾുു ബമ താ ന ഹതു ുകുുു േ 
നുുു. ജ ർുുമ നി യ ുലെ യംു അ ർുുജ ുുുീ ന യ ുലെ യംു മ ുഴ ുേ 
ൻുു താ െ ങുു ളംു ഒ ൈീ ഷയു ൽുുസംു െ െ ങുുി ൽുു പ ലങു ുട ുതുുു.
ആ ൊ ധ ക ർുു ഏ ലറ കാ തുുി ര ുനുു സാം ൈ സം രീ ത മാ 
യി ര ുനുുു പി നുുീ ട.ു 

400 ക ൈാ കാ െ നുുാ ർുു അ േ ത െി പുുി ചുു ന ുതുും സാം ൈ
സം രീ ത തുുി ന ുഉ ണ ർുുവ ുന ൽുുകി. ആ ൊ ധ ക ര ുലെ സി 
െ ക ളി ൽുു അ ഗുുി പ െ ർുുതുുി ഷ കുുീ റ യംു സം ഘ വംു ഹേ 
ദി യി ഹൈ കുുു നപു ഹേ ശി ചുു ഹപു ുൾുു സ് ഹറു ുഡി യം ഇ ള കി മ 
റി ഞുുു. 

2010ൽുു  േ കുുാ േ കുുാ ആ ൈ പി ചുു ഷ കുുീ റ ഇ തുു േ 
ണ ഒ ഹൈ ഒ ഹൈ യ ുമാ യാ ണ ുഎ തുുി യ ത.ു ഒ പുും കാ ർുുൈി 
ഹോ സ ്നൈുൗ ണംു. അ ൈ കു സാ ൻുുലനുഡ പി ഹറ സ,് കാ 
ർുുഹോ സ ്സ നുുാ ന, േി ലലു ുഫ ുജീ ൻുു ത ുെ ങുുി യ േ ര ുലെ
സം രീ ത പ െി പാ െി യംു െ െ ങുുി ന ുൊ ര ുത ന ൽുുകി. പി 
നുുീ ൊ യി ര ുനുുു ഫ ുടു ഹോ ൾുു ഹോ കം ആ കാം ഷുു ഹോ 
ലെ കാ തുുി ര ുനുു ബൈ ന ൽുു ഹോ ൊ ടുും. ജ ർുുമ നി- അ 
ർുുജ ുുുീ ന.

കോരിത്്രിച്്്മാറക്്ാന

അർജന്്്ീെ-ജർമെി മത്്രം കാണാനെത്്ിയ ആരാധകർ.-രാജജഷ്

നെയമ്റന്െ മാതാവ്
കാമക്നെ ഒഴിവാക്്ി

വഴിവിട്് ബന്്ം

റി ഹോ ഡി  ജ ന യു ഹോ: േഴിേിടുു ൈനുും
തിെിചുുറിഞുുതിലനതുുുെർനു്ു കാമകുലന ഒഴിോകുുി നൈു സീ 
ൈി യ ൻുു സ ുപുു ർുു താ െം ലന യമു റ ുലെ അ മുു. ലനയമുഹറകുുാൾ 
നപുാ യം ക ുറ ഞുു യ ുോ വ ുമാ യി ലനയമുറലുെ മാതാവ ുനപു ണ യ 
തുുി ൈാ ലണ നുു ോ ർുുതുു ക ൾുു േ ൈി യ ഹൊ ളി ള കുു മ ുണുുാ യി ര ു
നുുു. 23കാ െ നാ യ യ ുോ വ ുമാ യി താ ൻുു നപു ണ യ തുുി ൈാ ലണ 
നുുു ലന യമു റ ുലെ 52കാ െി യാ യ അ മുു ന ദീ ൻുു ഹോ ണുുകാ ൽുുേ 
സ ്ത ലനു ുയാ ണ ുസ മ ുേ മാ ധയു മ തുുി ല ുലെ സുുി െീ ക െി ചുു ത.ു
എ നുുാ ൽുു ഇ ഹപു ുൾുു ഇ ര ുേ രംു േ ഴി ലത റുുി പി െി ഞുുു ലേ നുു റി 
ഹപു ുർുുടുുു ക ളാ ണ ുപ ുറ തുുു േ ര ുനുു ത.ുഅ ഹദു ുേ ഹതു ുകുുാ ൾുു നപുാ 
യം ക ുറ ഞുു യ ുോ വ ുമാ യി നപു ണ യ തുുി ൈാ ലണ നുു ോ ർുുതുു 
ക ൾുു േ ൈി യ ഹൊ ളി ള കുു മ ുണുുാ യി ര ുനുുു. 23കാ െ നാ യ യ ുോ 
വ ുമാ യി താ ൻുു നപു ണ യ തുുി ൈാ ലണ നുുു ലന യമു റ ുലെ 52കാ െി 
യാ യ അ മുു ന ദീ ൻുു ഹോ ണുുകാ ൽുുേ സ ്ത ലനു ുയാ ണ ുസ മ ുേ
മാ ധയു മ തുുി ല ുലെ സുുി െീ ക െി ചുു ത.ു 

എ നുുാ ൽുു ഇ ഹപു ുൾുു ഇ ര ുേ രംു േ ഴി ലത റുുി പി െി ഞുുു ലേ 
നുു റി ഹപു ുർുുടുുു ക ളാ ണ ുപ ുറ തുുു േ ര ുനുു ത.ുനൈു സീ ൽുു േം ശ ജ 
നംു ലര യി മ റ ുമാ യ െി യാ ഹോ റാ ഹോ സ ുമാ യി താ ൻുു നപു ണ യ 
തുുി ൈാ ലണ നുുു ഇ ൻുുസുുുു നരുാ മി ൽുു ഒ ര ുമി ചു്ു നി ൽുുകുുു നുു ഹോ 
ഹടു ുയു ലകു ുപുു മാ യി ര ുനുുു ന ദീ ൻുു സുുി െീ ക െി ചുു ത.ു എ നുുാ ൽുു
താ ന ുമാ യി അ ട ുപുു തുുി ൈാ വംു മ ുമു്ു നി െ േ ധി പ ുര ുഷ ൻുുമാ 
ര ുമാ യി ഇ യാ ൾുുകുുു േ ഴി േി ടുു ൈ നുു മ ുണുുാ യി ര ുനുു താ യി ന ദീ 
ൻുു ക ലണു ുതുുു ക യാ യി ര ുനുുു. നൈു സീ ൈി ലൈ നപു ശ സത് ന െ നാ 
യ കാ ർുുൈി ഹഞു ുസ ്ലമ യ യംു ഇ കുുു ടുു തുുി ല ുണു്ു. ഇ കുുാ െയു ങുു 
ലള ലുുാം അ റി ഞുു ഹൊ ലെ യാ ണ ുെി യാ ഹോ യ ുമാ യ ുളുു ൈ നുും
ന ദീ ൻുു അ േ സാ നി പുുി കുുാ ൻുു തീ ര ുമാ നി ചുു ലത നുുാ ണ ുറി ഹപു ു
ർുുടുുു ക ൾുു.ഹന െ ഹതു ുെി യാ ഹോ യു ലകു ുപുും സവു നുും േീ ടുുി ൽുു ഒ ര ു
മി ചു്ു നി ൽുുകുുു നുു ഹോ ഹടു ുന ദീ ൻുു ഇ ൻുുസുുുു നരുാ മി ല ുലെ പ ുറ തുുു 
േി ടുു ഹപു ുൾുു ആ ശം സ ക ള ുമാ യി ലന യമു റംു െം ര തുുു േ നുുി ര ു
നുുു. സ ഹതു ുഷ േ തി യാ യി െി കുുും അ ഹമു,ു ഒ ര ുപാ ട ുഇ ഷുും എ 
നുുാ യി ര ുനുുു ഹോ ഹടു ുയകുുുു താ ലഴ ലന യമു റ ുലെ ക മ ു്ുു. ലന 
യമു റ ുലെ ക ട ുതുു ആ ൊ ധ ക ൻുു ക ുെി യാ യി ര ുനുുു െി യാ ഹോ
എ നുു താ ണ ുമ ലറു ുര ുകൗ ത ുക ക െ മാ യ കാ െയും. നാ ല ുേ ർുുഷ 
ങുു ൾുുകുുു മ ുമുുാ ണ ുലന യമു റ ുലെ പി താ വംു ന ദീ നംു ത മുുി ൽുു
േി ോ േ ഹോ െി ത ൊ യ ത.ു 25 േ ർുുഷം നീ ണുു ൈ നുു തുുി ന ുഹശ 
ഷ മാ യി ര ുനുുു ഇ ര ുേ രംു ഹേ ർുുപി െി ഞുു ത.ു

നെയമ്റന്െ മാതാവ ്കാമക്നൊപ്്ം.

ഏഷ്യാ കപ്്് മാറ്്ിവച്്ാൽ
ഐപിഎൽ നടത്്ാൻ
അന്വദിക്്ില്ല്ന്്് പിസിബി
കറാചുുി: ഏ ഷയു ക പു്ു മാ റുുി ലേ ചു്ു ഒ രു
കാ െ ണ േ ശാ ലംു ഇ നുുുയ ൻ നപുീ മി യ ർ
ൈീ ഗ ുന െ തുുാ ൻ അ ന ുേ ദി കുുി ലലു ു
നു്ു പാ കി സുുാ ൻ നകുി കുു റു്ു ഹോ ർ 
ഡ.ു ഇ തുു െ തുുി ല ുളുു ഏ ലൊ ര ുനശു 
മ ലതു ുയംു പാ കി സുുാ ൻ നകുി കുു റു്ു
ഹോ ർ ഡ ുഎ തി ർ കുുു ലമ നു്ു പാ കി 
സുുാ ൻ നകുി കുു റു്ു ഹോ ർ ഡ ുസി. ഇ. ഓ
ോ സിം ഖാ ൻ പ റ ഞുുു.  ഹന െ ലതുു
പാ കി സുുാ നി ൽ ന െ ഹകു ുണുു ഏ ഷയു
ക പു്ു ഇ നുുുയ പാ കി സുുാ നി ൽ ക ളി 
കുുി ലലു ുനു്ു അ റി യി ചുു ഹൊ ലെ യ.ു എ. 
ഇ യി ഹൈ കു്ു മാ റുുി യി ര ുനുുു.നി ൈ േി ൽ
ലൊ ഹോ ണ ബേ റ സ ്ൈാ ധ മ ുൈം
അ നി ശുുി ത മാ യി നീ ടുുി ലേ ചുു ഇ നുുുയ 
ൻ നപുീ മി യ ർ ൈീ ഗ ുലസ പറുുും ൈ റി ൽ
ന െ തുുാ ന ുളുു നശു മ ങുു ളംു ൈി. സി. 
സി. ഐ ആ ഹോ െി ചുുി ര ുനുുു. 

എ നുുാ ൽ ലസ പറുുും ൈ റി ൽ ന െ 
ഹകു ുണുു ഏ ഷയു ക പു്ു ലൊ ഹോ ണ
ബേ റ സ ്ൈാ ധ പ െ ര ുനുു ത ുേ ര ുതി 
യി ൈാ യാ ൽ ആ  സ മ യ തു്ു ന െ തുുാ 
ൻ ത ലനു ുയാ ണ ുപാ കി സുുാ ൻ നകുി 
കുു റു്ു ഹോ ർ ഡി നലുറ നശു മം.ഏ ഷയു ക 
പു്ു ന േം ൈ ർ, ഡി സം ൈ ർ മാ സ ഹതു ു
കു്ു മാ റുുി ലേ കുുാ ന ുളുു നശു മ വംു ന െ 
കുുി ലലു ുനു്ു പാ കി സുുാ ൻ േയു കുു മാ 
കുുി. ഈ  സ മ യ തു്ു പാ കി സുുാ നു
സിം ൈാ ബു ലേ യ ുമാ യംു നയു ുസി ൈാ 
ൻ ഡ ുമാ യംു പാ െ മുു െ യ ുലണു ുനുുും
അ ത ുലൊ ണു്ു ഈ  സ മ യ തു്ു ഏ 
ഷയു ക പു്ു ന െ തുുാ ൻ ക ഴി യി ലലു ുനുുും
പാ കുുിസുുാ ൻ േയു കുു മാ കുുി.
ധോണിക്് ്ഇനി ടീമിൽ
വരാനാകിലല്ന്്് ്ഹർഭജൻ
മംുബൈ: മ ുൻ ഇ നുുുയ ൻ കയുാ പറുുു ൻ
മ ഹേ നദുുു സിം ഗ ുഹോ ണി ഇ നി ഇ 
നുുുയ കു്ു ഹേ ണുുി ക ളി കുുി ലലു ുനുുാ ണു
ത ലുുു േി ശവുാ സ ലമ നു്ു മ ുൻ ഇ നുുുയ 
ൻ സപ്ി നുു ർ േ ർ ഭ ജ ൻ സിം ഗ.ു ഇ 
നുുുയ ൻ ഓ പുു ണ ർ ഹോ േി ത ുശ ർ മുു യ ു
മാ യ ുളുു ഇ ൻ സുുുു നരുാം ബൈ േി നി ലെ 
യ ുളുു ഹോ ദയു തുുി ന ുമ റ ുപ െി യാ യാ 
ണ ുേ ർ ഭ ജ ൻ സിം ഗ ുഹോ ണി ഇ 
നുുുയ കു്ു ഹേ ണുുി ഇ നി ക ളി കുുി ലലു ുനു്ു
പ റ ഞുു ത.ു ത നി കുു റി യാ വ ുനുുി െ 
ഹതു ുളം ഹോ ണി േീ ണുുും ഇ നുുുയ ൻ
ഹജ ഴു സി യി ൽ ക ളി കുുി ലലു ുനുുും പ 
ലഷു ുലെ ബനു ുസ ുപുു ർ കി ങസുി നു
ഹേ ണുുി ഹോ ണി ഐ. പി. എ ൽ. തീ ർ 
ചുു യാ യംു ക ളി കുുു ലമ നുുും േ ർ ഭ ജ 
ൻ സിം ഗ ുപ റ ഞുുു.ക ഴി ഞുു േ ർ 
ഷം ജ ുബൈ മാ സ തുുി ൽ ഹോ ക ക 
പു്ു ലസ മി യി ൽ നയു ുസി ൈാ ൻ ഡി ലന 
തി ലെ ക ളി ചുു തി ന ുഹശ ഷം ഹോ ണി
ഇ നുുുയ കു്ു ഹേ ണുുി ക ളി ചുുി ടുുി ലുു. 
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ലവളിലച്്ണ്്:മില്്ിങ് 17,100
ലവളിലച്്ണ്് 15,700
ലോപേ് 10,520-11,200
േിണ്്ാക്്്എകസ്ല്േല്്ര്് 2400
േിണ്്ാക്്്ലറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്31,400
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 30,400
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 33,400
ച്ക്്്മീഡിയം 26,500
ച്ക്്്ലബസ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
ലസലം-ഈലറാഡ്7200-7700
ോഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
േഞ്്സാര 3720
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 11,500-12,000
ലെറ്േയര്് 11,500-13,000
േടല 5500-6500

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
േച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്ലതാണ്്ന്്(േിലലാ)150-175
ജാതിക്്ലതാണ്്ില്്ാത്്ത്(േിലലാ)

350-380
ജാതിേപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(േിലലാ)

800-850
പഗ്ാമ്്്(േിലലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5ലപ്ഗഡ്ഇല്്
റബര്്ആര്്എസ്എസ്4ലപ്ഗഡ്ഇല്്
ഒട്്്ോൽ്് ഇല്്
ലാറ്്കസ്് ഇല്്

സവ്ര്്ണം 34,000
ോംഓയിൽ്് 8300

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX:31,327.22(-535.86)
NIFTY: 9,154.40(-159.50)

ഡോളര്് 76.39
യ്ഡോ 82.48
പൗണ്്് 94.44
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 78.27
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്53.62
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 48.73
കഡേേിയന്് 53.40
ബഹേിന്്ദിോര്് 200.53
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 244.36
ഒമാേിേിയാല്് 197.55
സൗദിേിയാല്് 20.29
യ്എഇദിര്്ഹം 20.77
ഖത്്ര്് 20.77

സവ്ർണം 
34,000

വ ര ്ന്്് 300 ക മ്് നി ക ൾ്്
ലോച്്ി:ഇന്്്യയിലലക്്്

വര്ന്്തിന്ക്ട്തൽ്്സാധയ്േള്്ലതടിേ
മ്്നിേള്്എത്്്ന്്്.ഇതിൽ്്മ്ന്്ില്ള്്അലമരി
ക്്ന്്േമ്്നിേള്്തലന്്യാണ.്അട്ത്്ഉതേ്ാദന
ലക്്്യസ്്ാനമായിഇന്്്യഇതിൽ്്നിന്്്ലനട്്മ്ണ്്ാ
ക്്ിലയക്്ാംഎന്്ാണ്ഈേമ്്നിേള്ലടനിരീക്്
ണം.
യ്എസ്ആസ്്ാനമായ്ള്്300ഓളംേമ്്നിേള്്
തങ്്ള്ലടഉതേ്ാദനലേപദ്്്ംലെനയിൽ്്നിന്്്ഇ
ന്്്യയിലലക്്്മാറ്്ാന്്പശ്മിച്്ിര്ന്്്.ഇന്്്യയിലലലോ

ത്ലതരല്ഞ്ട്പ്്ിന്ലശഷമ്ള്്
അലതപശ്മങ്്ള്്ത്ടര്ലമന്്്പേ്
തീക്്ിച്്്യ്എസ്ആസ്്ാനമാ
യ്ള്് ഒര്അഭിഭാഷേസംഘ
മാണ്താതേ്രയ്ംഎട്ത്്്ോട്്ി
യത.് അവര്് തലന്്യാണ് വീ

ണ്്്ംെര്്ച്്േള്്ത്ടങ്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്
നിലക്്േപേ്ലൊഷന്്ലസൽ്്,ലേപദ്്്സര്്ക്്ാര്്വ
ക്പ്്്േള്്,സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്േള്്ത്ടങ്്ിയവ
ലോട്വിവിധതലങ്്ളില്ള്്ആയിരല്ത്ളംേമ്്
നിേള്്നിലവിൽ്്െര്്ച്്യിൽ്്ഏര്്ലപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.ഈേ
മ്്നിേളിൽ്്നിന്്്300ഓളംേമ്്നിേലളയാണ്ഞ
ങ്്ള്് ലക്്്യമിട്ന്്ലതന്്്സര്്ക്്ാര്് വക്്ാവ് േറ
ഞ്്്.േഴിഞ്്രണ്്്വര്്ഷത്്ിനിലടഎട്ത്്േല
തീര്മാനങ്്ളം് പേ്ാലദശിേതാതേ്രയ്ങ്്ള്്ക്്്ഊ
ന്്ൽ്്നൽ്്ക്ന്്വയാണ.്അതിലോര്മാറ്്ംഈേമ്്
നിേള്്പേ്തീക്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.ലെനയിൽ്്നിന്്്വില
ക്റഞ്്വസത്്ക്്ള്്വര്ന്്്ലവന്്േരാതിഇന്്്യ

യക്്്്ലണ്്ങ്്ിൽ്്എഫട്ിഎഒപ്്്വയക്്്്േയാണ്ലവ
ണ്്ലതന്്്ംലനരലത്്തലന്്അലദ്്ഹംേറഞ്്ിര്
ന്്്.ലെനീസ്ഉതേ്ന്്ങ്്ള്ലടവരവ്നിയപന്്്ിക്്്
േയം്അലമരിക്്യക്്്്ഇന്്്യയിൽ്്സവ്ാഗതംനൽ്്ക്
േയം്ലെയ്്ാം.േേരംഇന്്്യന്്േമ്്നിേള്്ക്്്അ
ലമരിക്്ന്്വിേണിത്റന്്്േിട്്്േയം്ലെയ്്്ം.ജി
എസട്ിലോലലയ്ള്്പേ്ശന്ങ്്ള്്ഒഴിവാക്്്േയം്
ലെയ്്ാം.
രാജയ്ത്്്ലൊലബൽ്്ലോണ്്നിരമാണംവര്്ധിപ്്ി
ക്്്ന്്തിനായിലൊത്്ം48,000ലോടിര്േയ്ലടആ
ന്ക്ലയ്ങ്്ള്്ക്്ായിമ്ന്്്േദ്്തിേളാണ്ലേപദ്്്സ
ര്്ക്്ാര്്മാര്്ച്്ിൽ്്ലോണ്്്വന്്ത.്ആപ്്ിള്്,സാംസങ,്
ഓലപ്,്വിലോഎന്്ിവയ്ള്്ലപ്്ലടയ്ള്്മിേച്്സമ്ാ
രട്്്ലോണ്്േമ്്നിേലളഅവര്ലടമ്ഴ്വന്്ശം്ഖല
യം്ഇന്്്യയിൽ്്സ്്ാേിക്്്ന്്തിനാണ്ഈആന്
ക്ലയ്ങ്്ള്്നൽ്്േിയത.്ഇന്്്യലയഅവര്ലടേയറ്്്മ
തിലേപദ്്്മാക്്ിമാറ്്്േഎന്്തായിര്ന്്്ആശയം.
ഫാര്്മസയ്്ട്്ിക്്ൽ്്സ,്ഓലട്്ലൊലബൽ്്സ്എന്്ി

വയ്ള്്ലപ്്ലടയ്ള്്ലമഖലേളിലലപേ്ശ്നങ്്ള്്േരി
ഹരിക്്്ന്്തിന്സര്്ക്്ാര്്പശ്മിക്്്ന്്്ണ്്്.ഈലമഖ
ലേളിൽ്് പേ്ാലദശിേ, ആലോള വിേണിേളിൽ്് ഉ
തേ്ാദിപ്്ിക്്്ന്്തിന്ലെനയക്്്്േേരമായിഇന്്്യ
ലയസ്്ാേിക്്ാന്്പശ്മിക്്്േയാണ്സര്്ക്്ാര്്.േഴി
ഞ്്വര്്ഷംലസപറ്്്ംബറിൽ്്ലോര്്പ്്ലററ്്്നിക്തി
25.17ശതമാനമായിക്റച്്ിര്ന്്്.പ്തിയനിരമാതാ
ക്്ള്്ക്്്ബാധേമായനിക്തിസൗത്്്ഈസ്്്്്ഏഷയ്
യിലലഏറ്്വം്താഴന്്്നിരക്്ായ17ശതമാനമായി
ക്റച്്്.
വിവിധ ലമഖലേളിലല ഉതേ്ാദനലച്്ലവ് ക്റ

യക്്്്ന്്തിലാണ്ലേപദ്്്ംഇലപ്്ള്്പശ്ദ്്ലേപദ്്്ീേരി
ക്്്ന്്ത.്ഇന്്്യഅവസരത്്ിലോര്ങ്്്ല്പ്ള്്ത
ലന്്േമ്്നിേളം്േരിവര്്ത്്നത്്ിനായിപശ്മിക്്്
ന്്്ണ്്്.രാജയ്ത്്്ഉതേ്ാദനലേപദ്്്ങ്്ള്്സ്്ാേിക്്്
ന്്തിനായിആയിരല്ത്ളംേമ്്നിേള്്ലേപദ്്്സ
ര്്ക്്ാര്മായിനിര്്ലദശങ്്ള്്േങ്്്ലവച്്തായാണ്അ
റിയ്ന്്ത.്

ലോകഡ്ൗൺ;
നിങ്്ള്ടെടെ്ഷറിഎങ്്ടന?
ലോച്്ി:ലേരളംവീടിന്ള്്ിൽ്്ക്ട്ങ്്ിയിട്്്
ഒര്മാസംേിന്്ിട്ന്്്.സാമ്ഹയ്നിയ
പന്്്ണങ്്ളിലലക്്്വന്്ിട്്്ഒന്്രമാ
സവം്.േലക്്ഇലൊലടനിയപന്്്
ണം ഇല്്ാതായത് ഇടത്്രക്്ാര
ലന്്് സാമ്്ത്്ിേ ഇടോട്േ
ള്്ക്്ാണ.്
ഏപേ്ിൽ്് േക്തി േിന്്ിട്്ലൊ
ലടേലരം്ലപ്േഡിറ്്്ോര്്ഡിലല
ക്്്ോരയ്ങ്്ള്്മാറ്്ിയിട്്്ണ്്്.നില
വില്ള്് ലോണ്് തിരിച്്ടവ്േ
ള്്ക്്്പ്റലമയാണ്ഇതിലന്്്ബാ
ധയ്ത. വായേ്േള്്ക്്് ആര്്ബി
ഐമാര്്ച്്്മ്തൽ്്ലമയ്വലരലൊ
റലട്്റിയംആന്ക്ലയ്ംപേ്ഖയ്ാേി
ലച്്ങ്്ിലം് ഇക്്ാലയളവിൽ്് േലിശ
യിൽ്്ഒര്ക്റവ്മ്ണ്്ാവില്്.ഈസാഹ
െരയ്ത്്ിൽ്്ക്റഞ്്േലിശനിരക്്ിൽ്്േിട്്ാ
വ്ന്്വായേ്േള്ലണ്്ന്്അലന്വഷണംസ
ജീവമാണ.്അതിലോപ്്ംഎങ്്ലനലപ്േഡിറ്്്
ോര്്ഡ് ലോകഡ്ൗണിൽ്് ഉേലോഗിക്്്േ
എന്്സംശയവ്മ്ണ്്്.അക്്ാരയ്ംനമ്്ള്്ക്്്
േരിലോധിക്്ാം.
ലോലിക്്ാരനാലണങ്്ിൽ്് േിേിഎഫ് വാ
യേ്യാണ്ഏറ്്വം്ഉെിതം.ദീര്്ഘോലനി
ലക്്േേദ്്തിയായേബ്്ിക്ലപ്ോവിഡന്്്്ഫ
ണ്്്അക്്ൗണ്്ിലലനിങ്്ള്ലടനിലക്്േംര
ണ്്്വര്്ഷത്്ിനം്ആറ്വര്്ഷത്്ിനം്ഇട
യിലാലയങ്്ിൽ്്നീക്്ിയിരിപ്്ിലന്്്25ശതമാ
നംവലരവായേ്യക്്്്നിങ്്ള്്അര്്ഹനാണ.്
ഈത്േയക്്്്േലിശയാേലട്്ലവറം്ഒര്ശ
തമാനംമാപത്ം.മ്ന്്്വര്്ഷത്്ിനേംേലിശ

സഹിതംഈത്േതിരിച്്ടച്്ാൽ്്മതി.ഉദാഹ
രണത്്ിന്ഭവനവായേ്േലിശ8ശതമാന
മാലണങ്്ിൽ്് ലൊറലട്്റിയം ആന്ക്ലയ്ം
സവ്ീേരിക്്്ന്്തിന് േേരം േിേിഎഫ് വാ
യേ്എട്ത്്്വായേ്അടച്്ാൽ്്വലിയസം
ഖയ് ലാഭിക്്ാം. േിന്്ീട് വര്മാനംസ്്ിരത
ലേവരിക്്്ല്പ്ള്് േണമടച്്് േിേിഎഫ്
അക്്ൗണ്്്പ്നസ്്ാേിക്്്േയ്മാോം.
അത്ലോലല ഒര് ശതമാനം േലിശ
യക്്്്ംലേരളത്്ിൽ്്വായേ്ലഭിക്്്ം.എഫ്
ഡിവായേ്സ്്ിരനിലക്്േലത്്അടിസ്്ാ
നമാക്്ിയിട്്്ള്്ത.്വര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്മ്്്ള്്േ
ലിശനിരക്്ല്്ഇലപ്്ള്്ബാങ്്്േളിൽ്്സ്്ിര
നിലക്്േത്്ിന്ള്്ത.്അൽ്്പ്്ം മിച്്മ്ലണ്്

ങ്്ിൽ്്അത്േിന്്വലിക്്ണം,അത്മല്്വീട്്ി
ലലസീനിയര്്സിറ്്ിസണ്്ിലോട്ലേവായേ്
വാങ്്ണ്്േേരംഅലദ്്ഹത്്ിലന്്്ബാങ്്്അ
ക്്ൗണ്്ിൽ്്നിന്്്വായേ്ലോദിക്്ാം.
േല പേ്മ്ഖ ബാങ്്്േളിലം്സ്്ിര നി
ലക്്േങ്്ള്ലടേലിശനിരക്്്ഇലപ്്ള്്ശ
രാശരിആറ്ശതമാനമാണ.്േഴയലൊതി
ല്ള്്മ്ന്്ിയേലിശനിരക്്്ള്്എഫ്ഡി
യ്ലണ്്ങ്്ിൽ്്അത്ോലവധിഎത്്്ന്്തി
ന്മ്മ്്്േിന്്വലിച്്്ആന്ക്ലയ്ംനഷ്്ലപ്്
ട്ലത്്ണ്്തില്്.േേരംഇതിലന്്്ഈടിൽ്്
വായേ്എട്ക്്ാം.ഒര്ശതമാനത്്ിനം്
രണ്്്ശതമാനത്്ിനം്ഇടയിലാണ്എഫ്
ഡിഅധിഷഠ്ിതവായേ്യ്ലടേലിശനിര
ക്്്.അത്ലോണ്്്പേ്തിസന്്ിതീര്ന്്ത്
വലരഇങ്്ലനവായേ്തരലപ്്ട്ത്്ിയാ
ൽ്്ബാങ്്്േളിലലവലിയവായേ്േലിശ
യിൽ്്നിന്്്താതേ്ാലിേമായിരക്്ലപ്്

ടാം.
ലോലിക്്ാര്്ക്്് മ്ന്്് മാസലത്്ശമ്്ള
ത്്ിന്ത്ലയ്മായഇേിഎഫ്വായേ്യം്ലഭയ്
മാണ.്ഇതം്താതേ്ാലിേേരിഹാരത്്ിന്
തകം്, േിലന്് േതിവ്സവ്ര്്ണേണയവ്മ്
ണ്്്.േലക്്േലിശലോക്്ിേളിക്്ണം.അ
ലല്്ങ്്ിൽ്്ക്ട്ങ്്്ം.ലോകഡ്ൗണിൽ്്ലപ്േഡി
റ്്്ോര്്ഡ്േള്്വിവിധആന്ക്ലയ്ങ്്ള്്അ
വതരിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.ഇതിൽ്്േയ്ാഷ്ബാക്്്ം
ലപ്േഡിറ്്്ലോയിന്്്്േളം്അടക്്ംേലത്മ്
ണ്്ാകം്.അതിൽ്്വീഴര്ത.്ോരണംഇലൊ
ര്ബിസിനസാണ.്
അതിലല വായേ് ലവണ്്അവസ്്യിലാ
ലണങ്്ിൽ്്േണ്്സയ്്മര്്ഡയ്്റബിള്്വായേ്േ

ള്മായി ത്ടക്്ം ക്റിക്്ാം. അതായത് ഇ
ലപ്്ള്് ഇഎംഐ അടിസ്്ാനത്്ിൽ്് ഒര്
സമ്ാര്്ട്്് ലോലോവാഷിങ് ലമഷീലോവാ
ങ്്്േലയന്്ത് തിേച്്്ം ലളിതമാണ.് ഇതി
ലന്്്പേ്തിമാസതിരിച്്ടവ്ലെറിയത്േയായ
തിനാൽ്്എള്പ്്ത്്ിൽ്്അടക്്ാന്മാവം്.ഇ
ങ്്ലനപേ്തിമാസഗഡ്ക്്ള്്ക്തയ്മായിഅ
ടക്്്ന്്ത്മിേലച്്ര്ലപ്ോലഫൽ്്വളര്്ത്്ി
ലയട്ക്്്ന്്തിന്സഹായിക്്്ം.വായേ്ാലമ
ഖലയിൽ്്ഇങ്്ലനലോര്ച്വട്ലവയപ്്ന
ടത്്ിക്്ഴിഞ്്ാൽ്്അത്മിേച്്രീതിയിൽ്്മ്
ലന്്ട്്്ലോണ്്്ലോക്ന്്തിന്െിലോരയ്
ങ്്ള്്പശ്ദ്്ിക്്ണം.
ഓലോലപ്േഡിറ്്്ോര്്ഡിലന്്്യം്ബില്്്േ
ള്്ക്തയ്മായിഅടക്്്ന്്ത്ഉത്്രവാദിത്്
ലത്്ട്ക്ടിയവായേ്ാസവ്ഭാവമായാണ്വി
ലയിര്ത്്ലപ്്ട്േ. മിേലച്്ര് ലപ്േഡിറ്്്
ലപ്ോലഫല്മായിമ്ലന്്ട്്്ലോോന്്ഇലത
ലറ സഹായേമാകം്. നിങ്്ള്ലട ലപ്േഡിറ്്്
ോര്്ഡിന്ബാങ്്്ഒര്േരിധിനിശ്്യിച്്ിട്്്
ണ്്ാകം്.അതിലന്്്30ശതമാനത്്ിൽ്്താലഴ
ഉേലോഗിക്്്ന്്തായിരിക്്്ം നല്്ത.് വാ
യേ്ാഉേലോഗഅന്ോതംസ്്ിരമായിനി
രീക്്ിക്്്േയം്ലവണം.സംയ്ക്്മായിഎ
ട്ത്്വായേ്യിലോനിങ്്ള്്ജാമയ്ംനിന്്
വായേ്യിലോതിരിച്്ടവ്മ്ടങ്്്ന്്തം്നി
ങ്്ള്ലടലപ്േഡിറ്്്സല്ോറിലനബാധിക്്്ം
എന്്്ഓര്്മിക്്ണം.ഇത്്രംോരയ്ങ്്ളിൽ്്
ത്ടര്്ച്്യായപശ്ദ്്ലെല്ത്്്ന്്ത്മറ്്്ള്്വ
ര്ലട വീഴെ് മ്ലം നിങ്്ള്ലട ലപ്േഡിറ്്്
സല്ോര്്ഇടിയ്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ാന്്സഹായി
ക്്്ം.

ഐഒബിയില്്പ്തിയ
കാര്്ഷികവായേ്
ലോച്്ി: ഇന്്്യന്്ഓവര്്സീ
സ്ബാങ്്്ലോവിഡ്19ദ്രി
താശവ്ാസനടേടിയായിോ
ര്്ഷിേലമഖലയക്്്്പേ്ലത്യേ
വായേ്ാോലക്്ജ്പേ്ഖയ്ാേി
ച്്്.േൗള്്പട്ി,ക്്ീര,മത്്്യബ
ന്്നം,മറ്്്അന്ബന്്പേ്
വര്്ത്്നങ്്ള്്, ലോള്്ഡ്
ലറ്്്്ലറജ,് റ്റൽ്് ലോഡൗ
ണ്്ത്ടങ്്ിയലമഖലേളിലല
നിലവില്ള്്എല്്ാവായേ്
ക്്ാര്്ക്്്ംവര്്ക്്ിങ്േയ്ാേി
റ്്ൽ്്ഡിമാന്്ഡ്ലോണ്്അ
പഗ്ി (ഡബ്്്യ്സിഡിഎൽ്്അ
പഗ്ി)ലഭിക്്്ം.
2020ജ്ണ്്30വലരോ
ലാവധിയ്ള്് േദ്്തിയിൽ്്
േയ്ാഷാലോഓവര്്പഡ്ാഫറ്്്ാ
ലോവായേ്അന്വദിക്്്ം.
ബാങ്്ിലന്്് െട്്മന്സരിച്്്
2020മാര്്ച്്്വലരനിലവില്
ള്്തം് സജീവവ്മായ അ

ക്്ൗണ്്്േള്്ക്്്മാപത്ലമവാ
യേ്ാസൗേരയ്ം ലഭിക്്ാന്്
അര്്ഹതയ്ള്്്. വായേ്
സൗേരയ്ത്്ിനായിപബ്ാഞ്്ി
ൽ്്ലനരിലട്്ഇ-ലമയിൽ്്വഴി
ലോ അലേക്് സമര്്പ്്ി
ക്്ാം.ആവശയ്മായ ലരഖേ
ള്് സവ്ീേരിച്്് ആറ് പേ്വ്
ത്്ി ദിവസത്്ിന്ള്്ിൽ്്
ബാങ്്്വായേ്അന്വദിക്്്
േയം് വിതരണം ലെയ്്്േ
യം്ലെയ്്്ം.
ആറ്മാസലത്്പേ്ാരംഭ
ലൊറലട്്റിയത്്ിന് ലശഷം
ആറ് പേ്തിമാസ തവണേ
ളായിേയ്ാേിറ്്ൽ്്ഡിമാന്്ഡ്
ലോണ്് തിരിച്്ടയക്്്ാനാ
കം്. സ്േീമിന് േീഴില്ള്്
വായേ്ക്്ാരിൽ്്നിന്്്ലപ്ോ
സസിങ് ഫീലോ പേ്ീലേ
യല്മന്്്്േിഴലോഈടാക്്ി
ല്്.

വളര്്ച്്ാനിരക്്്
ക്റയ്ന്്്

നയ്്ഡൽ്്ഹി:2020-21സാമ്്ത്്ിേവര്്ഷത്്ി
ലലഇന്്്യയ്ലടസാമ്്ത്്ിേവളര്്ച്്ഫിച്്്ലററ്്ി
ങസ്് 0.8 ശതമാനമാക്്ിക്റച്്്. ലോലോണ
യം്ലോകഡ്ൗണ്േളം്മ്ലമ്ണ്്ായസമാന
തേളില്്ാത്്ആലോളമാദ്്്യംമ്ന്്നിര്്ത്്ിയാ
ണ്ജിഡിേിവളര്്ച്്ാഅന്മാനംഒന്്ിന്താ
ലഴക്്്ലോണ്്്വന്്ത.്
മ്ന്് സാമ്്ത്്ിേ വര്്ഷത്്ിൽ്് ലരഖലപ്്ട്
ത്്ിയത്4.9ശതമാനംവളര്്ച്്യായിര്ന്്്.അ
ലതസമയം,രാജയ്ത്്ിലന്്്സാമ്്ത്്ിേവളര്്ച്്
2021-22ൽ്്6.7ശതമാനമായിഉയര്ലമന്്്പേ്തീ

ക്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.നടപ്്്സാമ്്ത്്ിേവര്്ഷത്്ി
ൽ്്ത്ടര്്ച്്യായരണ്്്ലപ്തമാസക്റവ്അഥവാ
ലനഗറ്്ീവ്വളര്്ച്്ലററ്്ിങ്ഏജന്്സിപേ്വെിക്്്
ന്്്,ഏപേ്ിൽ്്-ജ്ണ്്ോദത്്ിൽ്്-0.2ശതമാന
വം്ജ്ലല-ലസപറ്്്ംബറിൽ്്-0.1ശതമാനവ്
മായിരിക്്്ംഇത.്
ജന്വരി-മാര്്ച്്്മാസങ്്ളിൽ്്േണക്്ാക്്്
ന്്ത്4.4ശതമാനംവളര്്ച്്യാണ.്നിലവിലല
സാഹെരയ്ത്്ിലം് 2020േലണ്്ര്് വര്്ഷത്്ി
ലന്്്അവസാനോദത്്ിൽ്്വളര്്ച്്1.4ശതമാ
നമായിഉയര്ലമന്്്പേ്തീക്്ിക്്്ന്്്.ആലോ
ളജിഡിേിപേ്വെനങ്്ളിലം്വലിയലവട്്ിക്്്റ
വ്വര്ത്്ിയിട്്്ണ്്്."ലോേജിഡിേി2020ൽ്്3.9
ശതമാനംക്റയ്ലമന്്്പേ്തീക്്ിക്്്ന്്്,ഇത്
യ്ദ്്ാനന്്രോലഘട്്ത്്ിലലഅഭ്തപ്ര്്വ
മായമാദ്്്യത്്ിലന്്്പേ്തിഫലനമാണ'്ഫിച്്്ലറ
റ്്ിങസ്ിലലെീഫ്ഇക്്ലോമിസ്്്്്പബ്യാന്്ലോ
ള്്ട്്ണ്്േറഞ്്്.

മാദ്്്യം

വാട്െആ്പ്്്സേ
കമയ്മാെത്്ില്്
നയ്്ഡൽ്്ഹി: ലേയല്മന്്്്േമ്്
നിേള്്ക്്ായിബാങ്്ിങ്റഗ്ലല
റ്്ര്് നിര്്ബന്്മാക്്ിയ എല്്ാ
പേ്ാലദശിേനിയമങ്്ളം്അന്
സരിച്്്  വാടസ്ആ്പ്്ിലന്്് ലേ
യല്മന്്്്ബിസിനസ്ഇന്്്യയിൽ്്
ലമയ് മാസല്ത്ലട ത്ടക്്മി
ലട്്ക്്്ം.
നാഷണൽ്്ലേയല്മന്്്്ലോ
ര്്പ്്ലറഷന്്ഒഫ്ഇന്്്യലയ(എ
ന്്േിസിഐ)േമ്്നിയാണ്ഇ
ക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്ഭാഗിേപേ്
വര്്ത്്നത്്ിനായിവാട്്്സആ്
പ്്ിലന അന്വദിക്്ാന്് തീര്
മാനിലച്്ങ്്ിലം്അന്മതിലഭി
ച്്ില്്.

മം്ലബ:റബര്്,ക്ര്മ്ളക,്ഏലംഎന്്ിവയട
ങ്്്ന്്ോര്്ഷിേേലമ്്ഡിറ്്ിേള്ലടഅടക്്ംവി
ലവരം്മാസങ്്ളിൽ്്ഇടിയാന്്സാധയ്തയ്ലണ്്
ന്്്ലോേബാങ്്്റിലപ്്രട്്്.ആലോളതലത്്ിൽ്്േ
യറ്്്മതിഡിമാനഡ്ക്റഞ്്തിനാൽ്്ഇലപ്്ള്്ത
ലന്്ഇവയ്ലടവിലേള്്താഴന്്്ിരിക്്്േയാണ.്
ലോകഡ്ൗണ്്ോരണംഒര്മാസമായിമലഞ്്ര
ക്്്േള്്വിൽ്്ക്്ാന്്േര്്ഷേര്്ക്്്േഴിഞ്്ിര്ന്്ി
ല്്.ഇത്േര്്ഷേര്ലടയം്വയ്ാോരിേള്ലടയം്ജീ
വിതംദ്രിതത്്ിലാഴത്്്ിയിരിക്്്േയാണ.്ഇത്
ലേരളത്്ിലന്്്സാമ്്ത്്ിേവയ്വസ്്ലയയം്പേ്
തിക്ലമായിബാധിക്്്ം.ഏപേ്ിൽ്്േലമ്്ഡിറ്്ി
മാര്്ക്്റ്്്സ്ഔട്്്ല്ക്്്എന്്റിലപ്്ര്്ട്്ിലാണ്േ
ലമ്്ഡിറ്്ിവിലേള്്ഈവര്്ഷംഇനിയം്ഇടിയ്
ലമന്്റിലപ്്ര്്ട്്്ലോേബാങ്്്പ്റത്്്വിട്്ിരിക്്്
ന്്ത.്
സവ്രണംഒഴിലേയ്ള്്ലോഹങ്്ള്്,പക്്ഡ്ഓ
യിൽഎന്്ിവയ്ലടവിലയിലാണ്ഏറ്്വം്ഇടിവ്
ണ്്ായിരിക്്്ന്്ത.്വിലയിൽ്്അപത്ലത്്ളംക്റ
വ്ണ്്ായിട്്ിലല്്ങ്്ിലം്േയറ്്്മതിനിയപന്്്ണങ്്
ളം്സലല്്ലെയിനതടസങ്്ള്മാണ്അപഗ്ിേ
ലമ്്ഡിറ്്ിേലളബാധിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്2020ൽ്്പക്്
ഡ്ഓയിലിലന്്്ശരാശരിവിലബാരലിന്35ലോ
ളര്്ആക്ലമന്്ാണ്ലോേബാങ്്ിലന്്്േണക്്്
ക്ട്്ൽ്്.എന്്ാൽ്്ോര്്ഷിലോതേ്ന്്വിലേലളഇ
പത്ലത്്ളംബാധിക്്ിലല്്ങ്്ിലം്വയ്ാോരനയങ്്

ളം്സലല്്ലെയിനതടസങ്്ളം്ലറ്്്്ക്്്ക്ന്്്
ക്ടാന്ള്്സാഹെരയ്വ്ലമല്്ാംഭക്്്യക്്ാമത്്ി
ന്ള്്സാധയ്തസ്ഷ്്ിലച്്ക്്ാം.
േേര്്ച്്വയ്ാധിസ്ഷ്്ിക്്്ന്്സാമ്്ത്്ിേആ
ഘാതംേലമ്്ഡിറ്്ിേള്ലടഡിമാനഡിലനബാ
ധിക്്്ന്്ത്ലോണ്്്ംവിതരണത്്ില്ണ്്ാക്ന്്
തടസങ്്ളം്ഇവലയആപശ്യിച്്്മ്ലന്്ട്്്ലോക്
ന്്വിേസവ്രരാജയ്ങ്്ലളപേ്തിക്ലമായിബാധി
ക്്്ലമന്്് ലോേബാങ്്് സാമ്്ത്്ിേ ശാസപ്ത്
ജ്്ലസയ്ലേസാര്്ബസിലോഗ്്്േറഞ്്്.

മറ മക് ്ഡ്
മേ ദി ച്്് 

സവ് ർ ണം
ലോച്്ി:അക്്യത്തീയയക്്്്
മ്ല്ന്ടിയായി  സവ്രണവില
എക്്ാലലത്്യം്ഉയരന്്നി
ലവാരമായ34,000ര്േയിലല
ത്്ി. 4,250 ര്േയാണ് പഗ്ാമി
ലന്്്വില.
ഏപേ്ിൽഒന്്ിന്31,600ര്േ
യായിര്ന്്്േവലന്്്വില.23ദി
വസംലോണ്്്2400ര്േയ്ലട
വരധനവാണ്േവലന്്്വിലയി
ല്ണ്്ായത.്ആലോളവിേണി
യിൽസല്ോട്്് ലോളഡ് വില
ഔണസിന്1,724.04ലോളര
നിലവാരത്്ിലലത്്ി.േഴിഞ്്
ദിവസലത്്വിലലയക്്ാള0.4
ശതമാനംക്റയ്േയാണ്ണ്്ാ
യത.്
ലോകഡ്ൗണിലനത്്്ടരന്്്
ജവ്ല്്റിേളഅടഞ്്്േിടക്്്േ
യാണ.്അത്ലോണ്്്തലന്്ജ
നങ്്ളക്്്വാങ്്്ന്്തിലോവി
ൽക്്്ന്്തിലോ മാറ്്ിവാങ്്്
ന്്തിലോ അവസരമില്്. അ
ക്്യത്തീയപേ്മാണിച്്്ഓണ
ലലനിൽസവ്രണംവാങ്്ാന
േലജവ്ല്്റിേളം്സൗേരയ്ലൊ
ര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.

സ്്്്ീലില്്
ഒന്്ാമനായികെയ്ല
ലോൽ്്ക്്ത്്: 2019-20ൽ്് രാ
ജയ്ത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽ്് പക്്
ഡ് സ്്്്ീൽ്് നിര്്മിച്്് സ്്്്ീൽ്് അ
ലൊറിറ്്ിഒഫ്ഇന്്്യ(ലസയ്ൽ).
16.15ദശലക്്ംടണ്്സ്്്്ീലാണ്
ലസയല്്ഉതേ്ാദിപ്്ിച്്ത.്
രാജയ്ലത്്മറ്്്സ്്്്ീൽ്്നിര്്മാ
ണ േമ്്നിേള്ലട േഴിഞ്്
സാമ്്ത്്ിേ വര്്ഷലത്് ഉ
തേ്ാദനവ്മായിതാരതമയ്ലപ്്
ട്ത്്്ല്പ്ള്്ലസയ്ലാണ്രാ
ജയ്ത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽ്് പക്്
ഡ്സ്്്്ീൽ്്നിര്്മിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
എല്്ായ്ണിറ്്്േള്ലടയം്ലശ
ഷിയിൽ്്മിേവ്പ്ലര്്ത്്ാനാ
യതാണ് ലസയല്് ലെയര്്മാന്്
അനിൽ്്ക്മാര്്േറഞ്്്.
2019-20സാമ്്ത്്ിേവര്്ഷ
ത്്ിൽ്് 2.8ശതമാനംവര്്ധന
ലോലടഏറ്്വം്മിേച്്വാര്്ഷി
േവിൽ്്പ്്നയം്ലസയല്്സവ്ന്്
മാക്്ി.14.5ദശലക്്ംടണ്്പക്്
ഡ്സ്്്്ീലാണ്േമ്്നിവിറ്്ഴിച്്
ത.് ക്ട്തൽ്് വിേണിേളിൽ്്
സാന്്ിധയ്ംവിേസിപ്്ിച്്്േയ
റ്്്മതി1.18ദശലക്്ംടണ്്ആ
യിഉയര്്ത്്ാനം്േഴിഞ്്്.േ
മ്്നിയ്ലടഏറ്്വം്മിേച്്േയ
റ്്്മതിയാണിത.്

കൊട്്ക്മഹീനദ്്്
ബാങ്്്ഓഹരി
വില്്ക്്്ന്്്

മം്ലബ:ലോട്്ക്മഹീപദ്്്ബാ
ങ്്ിലന്്്ഓഹരിേള്്വിൽ്്ക്്ാന്്
നീക്്ം.അഞ്്്ര്േയ്ലട65ദ
ശലക്്ംഇേവ്ിറ്്ിലഷയറ്േളാ
ണ് വിൽ്്ക്്്ന്്ത.് ഇതില്ലട
7500 ലോടിസമാഹരിക്്ാലമ
ന്്ാണ് ബാങ്്ിലന്്് പേ്തീക്്.
ബാങ്്ിലന്്്65ദശലക്്ംഓഹ
രിേള്്എന്്ത്ആലേഓഹരി
യ്ലട 3.4 ശതമാനം വരം്.
ലപ്ോലൊട്്ര്്ലഷയര്്ലോള്്ഡി
ങ്26ശതമാനമായിക്റയക്്്ാ
ന്്ആര്്ബിഐജന്വരിമാസ
ത്്ിൽ്്ബാങ്്ിന്നിര്്ലദശംന
ൽ്്േിയിര്ന്്്.ലേപദ്്്ബാങ്്ിൽ്്
നിന്്്അന്്ിമഅന്മതിക്ടി
വാങ്്ിയ ലശഷമാണ്ലോട്്ക്
മഹീപദ്്്ഇലപ്്ള്്ഇക്്ാരയ്ത്്ി
ൽ്് തീര്മാനം എട്ത്്ിരിക്്്
ന്്ത.്മാലനജിങ്ഡയറകറ്്്റം്
സിഇഒയ്മായഉദയ്ലോട്്ക്്ി
ന്മാപത്ം29.96ശതമാനംലഷ
യറാണ് ബാങ്്ില്ള്്ത.് 2019
ഡിസംബര്്മാസത്്ിലലേണ
ക്്ാണിത.്

2020ൽ  ക മമ് ്ഡി റ്്ി വി ല ക ൾ 
ഇ ടി യ ്മെ ന്്് മോ ക ബാ ങ്്് റി മപ് ്ർ ട്്്

കര്്ഷകര്്ക്്്തിരിച്്ടി
സാധാരണഗതിയിൽ്്റംസാന്്മാസത്്ിൽ്്സ്ഗന്്
വയ്ഞജ്നങ്്ള്്ക്്്ഡിമാനഡ്ക്ട്ന്്താലണങ്്ിലം്ഇ
ലപ്്ഴലത്്സാഹെരയ്ത്്ിൽ്്അതിന്ള്്വഴിയം്അട
ഞ്്ിരിക്്്േയാണ.്ആലോളസാമ്്ത്്ിേവയ്വസ്്പേ്
തിസന്്ിലനരിട്ന്്സാഹെരയ്ത്്ിൽ്്േയറ്്്മതിയിൽ്്
ഡിമാനഡ്ക്റയ്ലമന്്ാണ്സാമ്്ത്്ിേവിദഗധ്ര്
ലടവിലയിര്ത്്ൽ.
ലോകഡ്ൗണിൽ്്ഇളവ്അന്വദിച്്ലപ്്ള്്െിലമല
ഞ്്രക്്്േടേള്്ത്റലന്്ങ്്ിലം്ക്ര്മ്ളക,്ഏലം,ജാ
തിക്്,മഞ്്ള്്ത്ടങ്്ിയസ്ഗന്്വയ്ഞജ്നങ്്ള്്േട
േളിൽ്്ലേട്്ിക്്ിടന്്്പ്പ്്ൽ്്േിടിച്്്നശിക്്്ന്്അവ
സ്്യ്ണ്്ായി.വര്മാനലൊന്്്ംഇല്്ാത്്ഈഅവ
സ്്യിൽ്്ഈേനത്്നഷ്്ംതാങ്്ാനാക്ന്്അവസ്്
യിലല്്തങ്്ലളന്്്വയ്ാോരിേള്്േറയ്ന്്്.
ോര്്ഷിലോതേ്ന്്ങ്്ള്്ക്്്ഇലപ്്ള്്ഇളവ്അന്വ
ദിച്്ിട്്്ലണ്്ങ്്ിലം്ടയര്്േമ്്നിേള്്പേ്വര്്ത്്ിക്്ാത്്
തിനാൽ്്റബറിന്ഡിമാനഡില്്ാത്്അവസ്്യാണ.്
ഡീലര്്മാര്്വയ്ാോരിേളിൽ്്നിന്്്റബര്്എട്ക്്്ന്്ില്്.
അത്ലോണ്്്തലന്്േര്്ഷേര്്ക്്്റബര്്ഷീറ്്്വിൽ്്ക്്ാ
നം്സാധിക്്്ന്്ില്്.ലോകഡ്ൗണിന്മ്മ്്്േര്്ഷേരി
ൽ്്നിന്്്വാങ്്ിയറബര്്ഷീറ്്്തലന്്േടേളിൽ്്ലേട്്ി
ക്്ിടക്്്ന്്അവസ്്യ്മാണ.്ഓലട്്ലൊലബൽ്്വയ്വ
സായംേട്ത്്പേ്തിസന്്ിലനരിട്ന്്സാഹെരയ്ംറ
ബറിന്വരം്നാള്േളിലം്തിരിച്്ടിയാകം്.

നയ്്ഡൽഹി:ലോകഡ്ൗണ്്മ്
ലംഗതിലേടിലായഇന്്്യയിലല
500ഓളം ആപ്്ിള്് എക്സ്ക്്്
സീവ്ലറ്്്്റ്േള്്ക്്്രണ്്്മാസ
ലത്്വാടേയം്ലറ്്്്ര്്ജീവന
ക്്ാര്ലട ശമ്്ളവം് അലമരി
ക്്യിലല േമ്്നി ആസ്്ാന
ത്്്നിന്്്.ഓര്്ഡറ്േള്ലടലേ
യല്മന്്്്ോലാവധി 30 ദിവസ
ത്്ിൽ്്നിന്്്60ദിവസലത്്ക്്്
നീട്്്ന്്തിന് പ്റലമയാണ്
ഈസഹായനടേടിേള്്.
വലിയലോര്്മാറ്്് ലറ്്്്റ്േ
ള്്നടത്്്ന്്ആപ്്ിള്്പേ്ീമിയംറീലസല്്ര്്േങ്്ാളിേള്്ക്്്ംലെറിയ
ലോര്്മാറ്്്എകസ്്ക്്്സീവ്ലറ്്്്റ്േളായആപ്്ിള്്റീലട്്യ്ൽ്്ഔട്്്
ലലറ്്്േള്്ക്്്ംക്ലേര്്ട്്ിലോആസ്്ാനമായ േമ്്നി േണം ന
ൽ്്േി.ഓണ്്ലലനിൽ്്ഉള്്ലപ്്ലടആപ്്ിള്്ഉതേ്ന്്ങ്്ള്്വിതരണം
ലെയ്്്ന്്തിന്ള്്സാധയ്തേലണ്്ത്്ാന്്േമ്്നിഒര്ഇലമയിലിൽ്്
ആവശയ്ലപ്്ട്്്.
യ്എസില്ടനീളംആപ്്ിള്്റീലട്്യ്ൽ്്ലറ്്്്റ്േള്്അടച്്്പ്ട്്ിയ
നിലയിലാണ.്അവിലടലൊഴിലാളിേള്്ക്്്ംറീലട്്യ്ൽ്്ജീവനക്്ാ
ര്്ക്്്ംേരിധിയില്്ാത്്അസ്ഖഅവധിയാണ്വാഗദ്ാനംലെയത്ി
ട്്്ള്്ത.്

ഇന്്്യൻസറ്്്്റ്കൾക്്്ശമ്്ളവം്
വാടകയം്എത്്ിച്്്ആപ്്ിൾ
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തോചൂൂി:തോചൂൂിവിമാനതൂൂാവളതൂൂിതൂൂൂ
തപൂവർൂൂതൂൂനങൂൂൾൂൂപൂനഃരാരംഭികൂൂൂനൂൂെി
നൂമൂമൂൂ്ജിലൂൂാെേതൂൂിൽൂൂ തപൂഹെൂയകക
ർൂൂമപധൂൂെിരൂപീകരികൂൂാനൂൂജിലൂൂഭരണ
കൂടംെീരൂമാനിചൂൂൂ.കേകറൂൂൂർഎസ.്സൂ
ഹാസിതൂൂൂഅധയൂകൂൂെയിൽൂൂഹെർൂൂനൂൂഅ
വഹോകനഹൊഗതൂൂിോണൂഈെീരൂമാ
നം.വിഹയേതൂൂൂനിനൂൂൂംനാടൂൂിഹേകൂൂ്മട
ങൂൂൂനൂൂവരൂതടവിവരങൂൂൾൂൂ ഹേഖരികൂൂാ
നൂളൂൂനടപടിആരംഭിചൂൂസാഹെരയൂതൂൂി
ൽൂൂഇവതരനിരീകൂൂണതൂൂിഹേകൂൂൂമാറൂൂൂ
നൂൂതൂൾൂൂപൂൂതടയൂളൂൂ കാരയൂങൂൂൾൂൂ കർൂൂമപ
ധൂൂെിയിൽൂൂഉൾൂൂതപൂൂടൂതൂൂാനാണൂആഹോ

െികൂൂൂനൂൂത.ൂ
സാഹങൂൂെികവിയയൂയൂതടസഹായഹതൂൂ
ടൂകൂടിതപൂാഥമികപരിഹോധനനടതൂൂൂ
നൂൂതൂൾൂൂപൂൂതടയൂളൂൂകാരയൂങൂൂൾൂൂജിലൂൂ ഭര
ണകൂടതൂൂിതൂൂൂപരിഗണനയിലൂണൂ്ൂ.സം
സൂൂാനസർൂൂകൂൂാർൂൂനൽൂൂകിയിരികൂൂൂനൂൂനി
ർൂൂഹയേങൂൂൾൂൂകൂൂനൂസരിചൂൂായിരികൂൂൂം മാ
ർൂൂഗനിർൂൂഹയേങൂൂൾൂൂെയാോകൂൂൂനൂൂത.ൂഅ

ടൂതൂൂയിവസങൂൂളിൽൂൂസർൂൂകൂൂാരിഹേകൂ്ൂക
ർൂൂമ പധൂൂെി സമർൂൂപൂൂികൂൂാനാണൂ െീരൂമാ
നം. വിമാനതൂൂാവളതൂൂിൽൂൂ ഹോേി തെ
യെൂആഹോഗയൂതപൂവർൂൂതൂൂകർൂൂകൂൂ്ഹോഗം
സൂൂിരീകരിചൂൂസാഹെരയൂതൂൂിൽൂൂഇതൂൂരം
കാരയൂങൂൂൾൂൂ ആവർൂൂതൂൂികൂൂാെിരികൂൂാനൂ
ളൂൂമൂനൂൂകരൂെലൂകളംൂകർൂൂമപധൂൂെിയിൽൂൂ
ഉൾൂൂതപൂൂടൂതൂൂൂം.

തൂേമൂഖതതൂൂ ഹോവിഡൂ തപൂെിഹോധ
തപൂവർൂൂതൂൂനങൂൂൾൂൂവിേയിരൂതൂൂൂനൂൂെിനാ
യിതോചൂൂിനഹോർൂൂടൂൂ്തടൂസൂൂ്ൂൂതപൂെിനിധിക
ളംൂഅവഹോകനഹൊഗതൂൂിൽൂൂപതങൂൂടൂ
തൂൂിരൂനൂൂൂ.
സബൂകേകറൂൂൂർൂൂസ്ഹനഹിൽൂൂകൂമാർൂൂസി
ങ,ൂഎസപ്ി തക.കാർൂൂതൂൂികൂൂ് ഡിസിപി
ജി.പൂങൂൂൂഴേി,അസി.കേകറൂൂൂർൂൂഎം.എസ്
മാധവികൂൂൂടൂൂി,ഹകരളആംഡൂബറൂൂാേിയനൂൂ
1കമാനൂൂഡൂൂ്ൂകവഭവൂസകൂഹസന,ജിലൂൂ
തമഡികൂൂൽൂൂഓെീസർൂൂഹോ.എനൂൂ.തകകൂ
ടൂൂപൂൂനൂൂതൂടങൂൂിയവർൂൂഹൊഗതൂൂിൽൂൂപതങൂൂ
ടൂതൂൂൂ.

സവ്ന്്ംലേഖകൻ

തോചൂൂി:ജിലൂൂയിൽഹോകൂഡൗണിൽ
ഇനൂൂതേമൂെൽഇളവൂകൾനിേവിൽ
വനൂൂഹോതടസർകൂൂാർഓെിസൂകൾ
കൂേഞൂൂഹാജർനിേഹൊതടതപൂവർ
തൂൂനംതൂടങൂൂി.ജിലൂൂാകേകറൂൂൂഹേറൂൂ്,
ൊലൂകൂൂ്ഓെിസ,്െഹദൂൂേസവൂയംഭര
ണസൂൂാപനങൂൂൾ, തോതൂഹമഖോ
സൂൂാപനങൂൂൾ,വിതലൂൂജൂഓെിസൂക
ൾഎനൂൂിവതയലൂൂാംതൂേനൂൂൂ തപൂവർ
തൂൂിചൂൂൂ. 33 േെമാനം ജീവനകൂൂാർ
കൂൂ്ഹാജരാകാനഅനൂമെിയൂതണൂൂ
ങൂൂിലംൂതോതൂഗൊഗെസംവിധാന
ങൂൂൾ നിേവിേിലൂൂാതൂൂെിനാൽഅ
െിലംൂ കൂേഞൂൂ ഹാജർനിേയാണൂ
ഹരഖതപൂൂടൂതൂൂിയത.ൂമൂഖാവരണംധ
രിചൂൂാണൂ ജീവനകൂൂാർ ഹോേി തെ
യെൂത.ൂ കൂടൂെൽ ഹബകൂൂേികളംൂ
ഹോടൂൂലൂകളംൂ തപൂവർതൂൂനം തൂട
ങൂൂി.അകൂൂയഹകതനൂൂൂങൂൂളംൂതൂേനൂൂി

രൂനൂൂൂ.ജിലൂൂയിൽനിരതൂൂിേിേങൂൂിയ
വാഹനങൂൂളൂതടഎണൂൂവംൂവർധിചൂൂൂ.
ഹോടൂൂ്സഹ്ോടൂൂൂകളായിജിലൂൂാഭര
ണകൂടം തപൂഖയൂാപിചൂൂിടൂൂൂളൂൂ തോചൂൂി
ഹോർപൂൂഹേഷനിതേകതൂകൂൂടവിലംൂ
മടൂൂാഹചൂൂരിചൂളൂൂികൂൂേിലംൂകർേന
നിയതനൂൂൂണങൂൂളാണൂഏർതപൂൂടൂതൂൂി
യിടൂൂൂളൂൂത.ൂഈഭാഗഹൂതൂകൂൂ്വാഹന
ങൂൂൾ കടതൂൂിവിടൂനൂൂിലൂൂ.ബാങൂൂൂകൾ
കൂൂ്തപൂവർതൂൂനാനൂമെിയിലൂൂ.പേെ
രകൂൂ് കടകൾകൂൂ് ഉചൂൂവതര മാതെൂമാ
ണൂതൂേകൂൂാനഅനൂമെി.കെൃകൂൂട
വൂപാേംവഴിവാഹനഗൊഗെംനി
ഹോധിചൂൂൂ.തഡപയൂൂടൂൂിതോേീസ്കമൂൂി
ഷണർജി.പൂങൂൂൂഴേിയൂതടഹനതൂെവൂ
തൂൂിൽ നഗരതൂൂിൽ വാഹനപരി

ഹോധനനടതൂൂി.
ഇനൂൂതേവീടൂകളിൽനിരീകൂൂണ
തൂൂിനായി146ഹപതരപൂെിയൊയി
ഉൾതപൂൂടൂതൂൂി.ഇെിൽ 23 ഹപർഏ
തപൂിൽ 21നൂ പാേകൂൂാടൂ ജിലൂൂയിൽ
ഹോഗംസൂൂിരീകരിചൂൂവയൂകൂൂിയൂമായി
സമൂൂർകൂൂംവനൂൂവരാണ.ൂഇെരസം
സൂൂാനങൂൂളിൽ നിനൂൂൂം ജിലൂൂയിൽ
എതൂൂിയ48ഹപരംൂനിരീകൂൂണതൂൂി
ോയവരിൽഉൾതപൂൂടംൂ.നിരീകൂൂണ
കാേയളവൂഅവസാനിചൂൂെിതനതൂട
ർനൂൂൂ13 ഹപതരനിരീകൂൂണപടൂൂിക
യിൽനിനൂൂൂംഒഴിവാകൂൂി.ഇഹോതട
ജിലൂൂയിൽ വീടൂകളിൽ നിരീകൂൂണ
തൂൂിൽ ഉളൂൂവരൂതടആതകഎണൂൂം
272ആയി.ഇെിൽ76ഹപർകഹ

േിസക്ൂൂ് വിഭാഗതൂൂിൽ ഉൾതപൂൂടൂൂെി
നാൽ 28 യിവസതൂതൂ നിരീകൂൂണ
തൂൂിലംൂ196ഹപർഹോേിസക്ൂവിഭാ
ഗതൂൂിൽഉൾതപൂൂടൂൂെിനാൽ14യിവസ
തൂതൂനിരീകൂൂണതൂൂിലൂമാണ.ൂ
പൂതൂൊയി9ഹപതരയാണൂആശൂ
പതെൂിയിൽനിരീകൂൂണതൂൂിൽതപൂഹവ
േിപൂൂിചൂൂത.ൂഇെിൽ3ഹപതരകളമഹേ
രിതമഡികൂൂൽഹോതളജിലംൂഒരാതള
ആലൂവജിലൂൂാആശൂപതെൂിയിലംൂ5
ഹപതരസവൂകാരയൂആശൂപതെൂികളിലംൂ
തപൂഹവേിപൂൂിചൂൂൂ.നിേവിൽ22ഹപരാ
ണൂജിലൂൂയിതേവിവിധആശൂപതെൂി
കളിതേഐതോഹേഷനവാർഡൂക
ളിൽകഴിയൂനൂൂത.ൂകളമഹേരിതമഡി
കൂൂൽഹോതളജിൽ5ഹപരംൂആലൂവ
ജിലൂൂാആശൂപതെൂിയിൽ3ഹപരംൂക
രൂഹവേിപൂൂടി ൊലൂകൂൂ് ആശൂപതെൂി
യിൽ 2 ഹപരംൂ,സവൂകാരയൂആശൂപ
തെൂികളിൽ 12  ഹപരംൂ നിരീകൂൂണ
തൂൂിൽഉണൂൂ്.

ലോക്ഡൗൺഇളവ്കൾ:
സർക്്ാർഓഫിസ്കൾപര്വർത്്നംത്ടങ്്ി

ഷോട്്്സഷ്ോട്്്കളായകതൃക്്ടവിലം്
ച്ള്്ിക്്ലം്കരശനനിയഫത്്്ണങ്്ൾ

നെടുമുുാശേരിവിമാെതുുാവളം
തുറകുുാൻകർമപദുുതിതയാറാകുുും

വവദയ്്തി
മ്ടങ്്്ം

കവപൂൂിനൂൂ:അറൂൂകൂറൂൂപണിനടതൂൂൂനൂൂെി
നാൽൂൂ തെോയി രാമവർൂൂമപാേംമൂെൽൂൂ
ഹബകൂൂേിവളവൂവതരതപൂഹയേതൂ്ൂേനിയാ
ഴെൂരാവിതേ9മൂെൽൂൂകവകിടൂ്ൂആറൂവ
തരകവയയൂൂെിവിെരണംെടസതപൂൂടംൂ.

വവപ്്ിൻ്്ഷല്്ക്രണ്്്
ലക്്ംനൽ്്കം്

കവപൂൂിനൂൂ: ഹോവിഡൂ തപൂെിഹോധ തപൂവ
ർൂൂതൂൂനങൂൂൾൂൂകൂൂായിമൂഖയൂമതനൂൂൂിയൂതടദൂരി
ൊേവൂാസനിധിയിഹേകൂൂ്രണൂൂ്േകൂൂംരൂ
പ സംഭാവന നൽൂൂകൂതമനൂൂ് തപൂസിഡൂൂ്ൂ
ഹോ.തക.തക.ഹോഷി അേിയിചൂൂൂ. എ
ൽൂൂഡിഎഫൂഅംഗങൂൂൾൂൂെങൂൂളൂതടഒരൂമാ
സഓണഹേേിയംദൂരിൊേവൂാസനിധിയി
ഹേകൂൂ്നൽൂൂകാനൂൂെീരൂമാനിചൂൂൊയംൂഅ
ഹദൂൂഹംപേഞൂൂൂ.

ന്വാൽസിൽ
അധയ്ാരകഒഴിവ്

കളമഹേരി:നിയമസർവകോോേയായ
കളമഹേരിനൂവാൽസിൽനിയമവിഷയ
തൂൂിൽഅസിസൂൂൂൂൂ്ൂൂതതൂോെസർെസെ്ിക
യിൽരണൂൂൂഒഴിവൂണൂ്ൂ.തടനൂവർതടൂാകൂ്ൂസ
തമൂൂൂയായതൂൂിൽആയിരികൂൂൂം നിയമനം.
തോതൂവിഭാഗതൂൂിലംൂസംവരണവിഭാഗ
തൂൂിലംൂഓഹോഒഴിവൂകളാണൂളൂൂത.ൂഅ
ഹപകൂൂസവൂീകരികൂൂൂനൂൂഅവസാനെീയ
െിഹമയൂ20.വിേയവിവരവംൂഅഹപകൂൂ
യൂതട മാതൂകയംൂ മറൂൂൂംനൂവാൽസിതൂൂൂ
ഔഹയൂോഗിക തവബകൂസറൂൂിൽ (
www.nuals.ac.in)േഭയൂമാണ.ൂ

തരിശ്ഭ്മിയിൽ
രച്്ക്്റിക്ഷി

മൂളനൂൂൂരൂതൂൂി:തഗൂാമപചൂൂായതൂ്ൂവാർൂൂഡൂ
2തേകൂടംൂബതേൂീയൂണിറൂൂ്തഗൂാമതേൂീതജ
എൽൂൂജി തരൂൂപൂൂിതൂൂൂ ഹനെൃെവൂതൂൂിൽൂൂെരി
ശൂഭൂമിയിൽപചൂൂകൂൂേികൂഷിതെയതൂ.ൂഇ
ചൂൂിമേയിതേഒനൂൂരഹയകൂൂർൂൂെരിോയി
കിടനൂൂസൂൂേതൂ്ൂഹെന,മരചൂൂീനി,തവണൂൂ,
െീര,പചൂൂമൂളക,ൂതവളൂൂരി,വഴൂെനഎനൂൂി
വയാണൂകൂഷിയിേകൂൂിയത.ൂവിതജ.പൗ
ഹോസ,്പചൂൂായതൂ്ൂതപൂസിഡൂ്ൂൂതേചൂൂി
കൂരയൂനൂൂതോളൂൂിനാൽ,വാർൂൂഡൂതമംബർൂൂ
ബിഹോയൂഹരിയാസ്,വയൂാപാരിവയൂവസാ
യി തപൂസിഡൂൂ്ൂബാബൂകാോപൂൂിളൂൂിൽൂൂ,
സിഡിഎസ് തെയർൂൂഹപഴസൂൺൂൂ ഹമരി മ
തൂൂായി,എഡിഎസ് തപൂസിഡൂൂ്ൂആനി
േീഹൊനൂൂ,കയൂഷിഅസിസൂനിൽൂൂകൂമാർൂൂ
എനൂൂിവർൂൂ പതങൂൂടൂതൂൂൂ. വയൂാപാരി വയൂവ
സായിടൗൺൂൂയൂണിറൂ്ൂതജഎൽൂൂജിതരൂൂപൂൂൂ
കൾൂൂകൂൂ്കയൂഷിനനകൂൂൂനൂൂെിനാവേയൂമാ
യഉപകരണങൂൂൾൂൂനൽൂൂകി.

തമഡിക്്ൽ്്ഷോപ്്ിൽ്്
കവര്്ച്്

കവപൂൂിനൂൂ:ഹോകൂഡൗണിനിതടഞാേകൂൂ
ൽൂൂആശൂപതെൂികൂൂ്സമീപതതൂൂതമഡികൂൂ
ൽൂൂ ഹോപൂൂിൽൂൂ കവർൂൂചൂൂ. ഷടൂൂർൂൂ ൊഴൂ െക
ർൂൂതൂൂാണൂ ഹൊഷണം നടതൂൂിയിടൂൂൂളൂൂത.ൂ
ആയിരഹതൂൂളംരൂപ,തപൂഹമഹം,രകൂൂസ
മൂൂർൂൂദൂൂം എനൂൂിവയൂതട ഗൂളികകളംൂ ബാ
നൂൂഡൂഎയഡൂ,ൂഇയർൂൂബഡൂതൂടങൂൂിയകവ
ർൂൂനൂൂൊയിഉടമഹോപൂ്ൂപേഞൂൂൂ.രാവിതേ
കടതൂേകൂൂാതനതൂൂിയഹപൂൂഴാണൂ ഹൊഷ
ണംഅേിഞൂൂത.ൂ ഞാേകൂൂൽൂൂ ഹോേീസ്
ഹകതസടൂതൂ്ൂഅഹനൂവഷണംആരംഭിചൂൂൂ.

ഏലൂർ:േവൂാസഹോേഹോഗതതൂൂ
തൂടർനൂൂ് ഓകസൂിജന ടയൂൂബൂ നീ
കൂൂംതെയൂൂാനാകാതൂൂരാജപൂൂനൂഇ
നിമൂടങൂൂാതെഡികവഎഫൂഐ
ഏലൂർഈസൂൂ്ൂൂഹമഖേകമൂൂിറൂൂിഓ
കസൂിജന സിേിണൂൂതേതൂൂികൂൂൂം.
ഹോകഡൂൗൺആയഹോതടസിേി
ണൂൂർഎങൂൂതനേഭികൂൂൂതമഹൂനൂർ
തൂൂ്നിർധനകൂടംൂബംഅങൂൂോ
പൂൂിോയിരൂനൂൂൂ.സിേിണൂൂർഎതൂൂി
ചൂൂൂ നൽകാതമനൂൂ് ഡികവഎ
ഫൂഐഏറൂൂഹോതടആേങൂൂനീങൂൂൂ
കയായിരൂനൂൂൂ.
ഏലൂർപാൊളതൂൂ്വാടകവീടൂൂി
ൽൊമസികൂൂൂനൂൂരാജപൂൂന (59)
അചൂൂ് വർഷമായി ഓകസൂിജന
സിേിണൂൂേിതൂൂൂസഹായഹൂതൂതട
യാണൂകഴിയൂനൂൂത.ൂമാസം10ഓ
ളംസിേിണൂൂറൂകൾ ഹവണം. ഒരൂ
സിേിണൂൂേിനൂ450രൂപവിേയൂണൂ്ൂ.
വീടൂൂിതേതൂൂികൂൂൂനൂൂെിനൂഓഹടൂൂേി

കൂൂാകൂൂൂേിഹവതേയൂമാകംൂ.ഹോഗ
തതൂൂതൂടർനൂൂൂ രാജപൂൂനൂ ഹോേി
കൂൂ് ഹോകാന കഴിയിലൂൂ. ഹോകൂ
ഡൗണിതനതൂടർനൂൂ്ഭാരയൂഓമന
കൂൂൂണൂൂായിരൂനൂൂനാമമാതെൂവരൂമാ
നവംൂഇലൂൂാൊയി.ഈസാഹെരയൂ
തൂൂിൽഏലൂർനഗരസഭഅചൂൂ്
സിേിണൂൂറൂകൾനൽകൂനൂൂൂണൂ്ൂ.എ
നൂൂാൽപിഎചൂൂ്സിയിൽനിനൂൂ്ക
തൂൂൂവാങൂൂിഏലൂർസഹെൺഗയൂാ
സിൽ നിനൂൂ് സിേിണൂൂർ നിേതചൂൂ
തൂൂികൂൂണം.ഈഉതൂൂരവായിതൂൂ
വംൂതൂടർനൂൂ്ആവേയൂമാകൂനൂൂസി
േിണൂൂറൂകതളതൂൂികൂൂൂനൂൂതൂമാണൂ
ഡികവഎഫതൂെ ഏതറൂൂടൂകൂൂൂനൂൂ
ത.ൂവയൂാഴാഴെൂകളമഹേരിഹൂലൂകൂ
തസതകൂടൂൂേിഎ.ആർ.രഞജൂിത,ൂഹമ
ഖേ തസതകൂടൂൂേി അമൽഹയവ,ൂ യൂ
ണിറൂൂ്തസതകൂടൂൂേിമിോജൂഹോമസ്
തൂടങൂൂിയവർ ആയയൂതതൂൂ സിേി
ണൂൂർവീടൂൂിതേതൂൂിചൂൂ്നൽകി.

രാജപ്്ന്ഡിവവഎഫഐ്
ഓകസ്ിജൻനൽകം്

നിരദ്്നരക്്്ംഅഗതികൾക്്്ം
ആശവ്ാസമായിരറവ്രകമയ്്ണിറ്്ികിച്്ൻ
പേവൂർ:പേവൂരിതേഅഗെി
കൾകൂൂൂംനിർധൂൂനർകൂൂൂംഇ
െരസംസൂൂാനതോഴിോളി
കൾകൂൂൂംവിേപൂൂൂമാറൂൂാനൂളൂൂ
ആതേൂയഹകതനൂൂൂമായിപേവൂർ
നഗരസഭയൂതട കമയൂൂണിറൂൂി
കിചൂൂന.തോവിഡൂ 19 ഹോഗ
ബാധതയതൂടർനൂൂൂളൂൂഹോ
കൂഡൗൺതപൂഖയൂാപനതൂൂിനൂ
ഹേഷംമാർചൂൂ്27നൂആരംഭി
ചൂൂ കമയൂൂണിറൂൂി കിചൂൂണിതൂൂൂ
തപൂവർതൂൂനംഒരൂമാസഹതൂൂ
ടൂ അടൂകൂൂൂനൂൂൂ. 21യിവസ
തതൂൂ തപൂവർതൂൂനതൂൂിൽവി
െരണംനടതൂൂിയതൂപെിനാ
യിരതൂൂി നാനൂഹോളം തോ
െിഹചൂൂറൂകൾ. നഗരതൂൂിതേ
അഗെികൾ,തെരൂവിൽൊമ
സികൂൂൂനൂൂവർ, നഗരസഭയി
തേവിവിധവാർഡൂകളിതേ

ഒറൂൂകൂൂ്ൊമസികൂൂൂനൂൂസാമൂൂ
തൂൂികമായിപിഹൂനൂകൂൂംനി
ൽകൂൂൂനൂൂ വഹൊജനങൂൂൾ,
അനയൂസംസൂൂാനകൂൂാരായ
തോഴിോളികൾ,നിർധൂൂനർ,
എനൂൂിവർകൂൂാണൂഭകൂൂണംന
ൽകിവരൂനൂൂത.ൂ
ഇനൂൂതേമാതെൂം 405തോ
െിഹചൂൂർവിെരണംനടതൂൂി.
കൂടാതെ എലൂൂാ യിവസവംൂ
കവകിടൂൂ്തെരൂവൂനായകൾ
കൂൂൂം ഭകൂൂണം നൽകൂനൂൂൂ.
തെയർമാതൂൂൂദൂരിൊേവൂാസ
നിധിയിലൂതടസംഭാവനയാ
യിേഭിചൂൂതൂകയംൂനിരവധി
സംഘടനകളംൂ സൂമൂൂനസൂ
കളംൂനൽകിയപചൂൂകൂൂേിയംൂ
പേവയൂഞജൂനങൂൂളംൂഉൾതപൂൂ
തടയൂളൂൂ സാധനങൂൂൾ ഉപ
ഹൊഗിചൂൂാണൂ തപൂവർതൂൂനം

സൂഗമായിമൂഹനൂൂടൂ്ൂതോണൂൂൂ
ഹോകൂനൂൂത.ൂ കംൂടംൂബതേൂീ
യൂണിറൂൂായവിനായകകഹെ
യൂണിറൂൂിതേഅംഗങൂൂൾപാ
െകംതെയൂൂൂനൂൂഭകൂൂണംപാ
കൂ്ൂതെയൂൂൂനൂൂതംൂതെരൂഹോര
ങൂൂളിൽഭകൂൂണംനൽകൂനൂൂ
തംൂനഗരസഭാകൗൺസിേ
ർമാരൂതട ഹനതൂെവൂതൂൂിോ
ണ.ൂകൂതടവാർഡൂകളിതേവി
വിധയിടങൂൂളിൽ വളൂൂൂിയർ
മാരൂതടസഹായഹൂതൂതടയാ
ണൂഭകൂൂണംവിെരണംതെ
യൂൂൂനൂൂത.ൂഹോകഡൂൗൺഹവള
യിൽനഗരതൂൂിതേനിരാേം
ബർകൂൂ്ഭകൂൂണംഉേപൂൂ്വരൂ
തൂൂാനകമയൂൂണിറൂൂികിചൂൂണി
തൂൂൂതപൂവർതൂൂനതൂൂിലൂതടന
ഗരസഭാഹനതൂെവൂതൂൂിനൂകഴി
ഞൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.

വീണ്്്ംകിറ്്്വിതരണം
തനടൂൂൂർ:സൂഹൂതൂൂ്സംഘംകൂടൂൂായമൂയൂതട
ഹനതൂെവൂതൂൂിൽ32ാംഡിവിഷനിൽതപൂൂടൂൂെ
ഹടൂൂകൂൂാടൂൂ്ഹോഡ,ൂഹോയിതൂൂേകൂണൂൂൂഹവേി
ഹോഡ,ൂകൂനൂൂാഴതൂ്ൂഹോഡ,ൂതനടൂൂൂർഓൾഡൂ
െീയറൂൂർഹോഡൂപരിസരതൂൂൂളൂൂതപൂഹയേവാ
സികൾകൂൂ്പചൂൂകൂൂേികിറൂൂൂകൾവിെരണം
തെയതൂ.ൂകഴിഞൂൂ17നംൂസംഘംഭകൂൂൂയധാ
നയൂകിറൂൂൂകൾവിെരണംതെയെൂിരൂനൂൂൂ.തൂ
ടർചൂൂയായിരണൂൂൂെവണകിറൂൂൂകൾവിെര
ണംതെയെൂസൂഹൂതൂൂ്സംഘംകൂടൂൂായമൂ
നാടിനൂമാതൂകയാവൂകയാണ.ൂ

ഒരിസമയംനീട്്ി
കവപൂൂിനൂൂ:തോവിഡൂ19തപൂഹെൂയകസാഹെ
രയൂംപരിഗണിചൂ്ൂമൂനമൂൂം,അയൂൂമൂൂിളൂൂിതഹ
ൽൂൂതൂ്ൂതസൂൂൂറൂകളൂതടഒപിതപൂവർൂൂതൂൂനസ
മയംകവകിടൂ്ൂആറൂവതര,രണൂ്ൂമണികൂൂൂർൂൂ
യീർൂൂഘിപൂൂിചൂൂൊയി കവപൂൂിനൂൂ ഹൂലൂകൂൂ് പ
ചൂൂായതൂ്ൂതപൂസിഡൂ്ൂൂഹോ.തക.തക.ഷിഅ
േിയിചൂൂൂ.കഴിഞൂൂയിവസംവതരകവകിടൂൂൂ
നാലൂവതരആയിരൂനൂൂൂ.ഇെിതൂൂൂഭാഗമാ
യിരണൂൂ്ൊൽൂൂകൂൂാേികൊർൂൂമസിസൂൂൂൂൂകളൂ
തട ഹസവനംകൂടി സജൂൂമാകൂൂിയിടൂൂൂതണൂൂ
നൂൂൂതപൂസിഡൂ്ൂൂകൂടൂൂിഹചൂൂർൂൂതൂൂൂ.

മാസക്്വിതരണം
ഹൊറൂൂാനികൂൂര: തഗൂാമപചൂൂായതൂൂ് രണൂൂാം
വാർഡൂകൂടംൂബതേൂീഎഡിഎസിതൂൂൂഹനതൂ
െവൂതൂൂിൽകഴൂകിഉണകൂൂിഉപഹൊഗികൂൂാ
വൂനൂൂതൂണിതോണൂൂൂളൂൂമാസക്ൂൂൂകൾസൗ
ജയൂമായിഓഹോകൂടംൂബതൂൂിതേഎലൂൂാഅം
ഗകൂൂൾകൂൂൂംനൽകി.തൂണിവാങൂൂിഅംഗ
ങൂൂൾകെയചൂൂൂ്2500എണൂൂംമാറൂൂകൂളാണൂ
വീടൂകളിൽഎതൂൂിവിെരണംനടതൂൂിയത.ൂ
ഹോകറൂൂൂർഅനൂസി,തോചൂ്ൂകൂഞൂ്ൂ,എഡി
എസ്തപൂസിഡൂ്ൂൂഷിൽജിെതനൂൂൂന,പചൂൂായ
തൂൂംഗംഹോൺസൺഹോമസ്,ജിനഷബി
ജ,ൂതപൂമിെമണിഎനൂൂിവർപതങൂൂടൂതൂൂൂ.

തകഎസഇ്ബിയക്്്്
മാസക്്കൾനൽകി
പേവൂർ:തോഹോണതപൂെിഹോധതപൂവർതൂൂ
നങൂൂളൂതടഭാഗമായിപേവൂർവടഹകൂൂകൂൂര
3131 സഹകരണ ബാങൂൂ് തകഎസ് ഇബി
തസകൂൂനഓെീസൂകളിഹേകൂ്ൂമാസക്ൂകൾ
നൽകി.
പേവൂർഡിവിഷനൂകീഴിലൂളൂൂവിവിധ
തസകൂൂനഓെിസൂകളിോയിഅയൂൂായിരം
മാസക്ൂൂൂകളാണൂബാങൂൂ്നൽകിയത.ൂതകഎ
സഇ്ബി വർഹകൂൂഴസൂ്അഹോസിഹയഷന
ഭാരവാഹികൾകൂ്ൂബാങൂ്ൂതപൂസിഡൂ്ൂൂഎ.ബി.
മഹോജൂമാസക്ൂകൾകകമാേി.

കവപൂൂിനൂൂ:എളങൂൂൂനൂൂപൂൂൂഴപചൂൂായതൂൂിതേ
വടൂൂെേഹോസഫൂഹതൂെസയൂാമൂൂവൂധൂൂയമൂൂെിക
ൾൂൂകൂ്ൂസനൂൂധൂൂസംഘടനകൂടൂൂായമൂഒരൂകൂൂൂ
നൂൂഭവനതൂൂിതൂൂൂെേകൂൂലൂൂിടൽൂൂഞാേകൂൂൽൂൂ
സിഐഎം.തക.മൂരളിനിർൂൂവഹിചൂൂൂ.ഹെസ്
തപൂസിഡൂൂ്ൂടി.ആർൂൂ.ഹയവനൂൂ,ഹോ.ഹമരിഅ
നിെ,സൂരയൂഎനൂൂ.തക.സചൂൂൂ.രതൂനമൂൂഗൂരൂ
ഹയവഭവന,ആൂൂൂണിഡാമി,അനൂൂവർൂൂഎ
നൂൂിവർൂൂസംബനൂൂിചൂൂൂ.

വ്ദ്്ദമ്്തികള്തട
ഭവനത്്ിന്തറക്്ല്്ിട്്്

കവപൂൂിനൂൂ:പളൂൂിപൂൂൂേംതഗൂാമപചൂൂായതൂൂി
തേ വടകൂൂനൂൂ ഹമഖേയിൽൂൂ കൂടിതവളൂൂ
കൂൂാമതൂൂിനൂോേവൂെപരിഹാരംകാണൂ
നൂൂെിനായിനായരമൂൂേതൂൂ്സൂൂാപിചൂൂിടൂൂൂ
ളൂൂെിനൂസമാനമായബൂസൂൂൂൂിംഗൂപമൂ്ൂസി
സൂൂൂൂംസൂൂാപികൂൂൂനൂൂെിനൂനടപടിസവൂീകരി
കൂൂണതമനൂൂ്മൂനൂൂപചൂൂായതൂൂംഗവംൂമൂ
നൂൂഅംഗവംൂഹോൺൂൂതഗൂസ്ഹനൊവൂമായ
തക.എഫ.ൂവിതൂൂനൂൂപേവൂർൂൂവാടൂൂർൂൂഅഹോ
േിറൂൂിഅസിസൂൂൂൂൂ്ൂൂഎകൂസികയൂൂടൂൂീവൂഎനൂൂജി
നീയർൂൂകൂ്ൂനിഹവയനംനൽൂൂകി.

ക്ടിതവള്്ക്്ാമം,ബ്സ്്്്ിങ്
സിസ്്്്ംസ്്ാരിക്്ണം

തകഎസഇ്ബി
ജീവനക്്ാരന്സസ്തരൻ്്ഷൻ്്
കവപൂൂിനൂൂ:അകബൂാരി ഹകസിൽൂൂ വരാ
പൂൂൂഴഎകൂകസസ്അധികൂെർൂൂഅേസൂൂ്ൂൂ
തെയെൂ  തകഎസഇ്ബി തെോയി തസ
കൂൂനിതേ ജീവനകൂൂാരനൂൂ ജിഹൊഎം.
ഹോസെിതന െീഫൂഎനൂൂജിനീയർൂൂഅ
ഹനൂവഷണവിഹധയമായിസസ്തപൂൂ്ൂതെ
യതൂ.ൂ

മത്്്യതത്്ഴിലാളികൾക്്്
ദ്രിതമായിഇൻഷ്റൻസ്ഫര്ിമീയം
മരട:ൂഹോകൂഡൗൺകാരണം
മതൂൂൂയവിപണി സജീവമലൂൂാ
ൊയഹോതട മതൂൂൂയതോഴി
ോളികൾവറൂെിയിോയി.മ
ൽസയൂംകിടൂൂിയാലംൂവിപണ
നസാധയൂെകൂേവായഇവി
തടമറൂൂ്വിദൂരസൂൂേങൂൂളിൽ
നിനൂൂൂതോണൂൂ്വരൂനൂൂഅ
ഴൂകിയ മതൂൂൂയങൂൂൾ തോേീ
സ്പേയിടതൂൂൂംപിടികൂടി
യഹോതടകായൽമതൂൂൂയങൂൂ
ൾകൂൂ് തപൂിയഹമേി എനൂൂൊ
ണൂആതകയൂണൂൂായഗൂണം.
വിമാനസർവീസടകൂൂം മൂട
ങൂൂിയഹോതട കയറൂൂൂമെി
യംൂനിേചൂൂൂ.ഇഹപൂൂൾപീേി
ങൂതഷഡൂനടതൂൂിപൂൂൂകാരംൂ

മതൂൂൂയവംൂ ഞണൂൂൂം സംഭരി
ചൂൂൂ കയറൂൂിയയകൂൂൂനൂൂവരംൂ
രംഗം വിടൂൂൂ നിൽകൂൂൂകയാ
ണ.ൂകായേിൽ"തജലൂൂിെിഷ്
'എനൂൂേിയതപൂൂടൂനൂൂതൊേി
യൂതട േേയൂം രൂകൂൂമായൊ
യി മതൂൂൂയതോഴിോളിയായ
കൂമൂൂളം സവൂഹയേി ഉയയന
ചൂണൂൂികൂൂാടൂൂി.
വറൂെിയൂതടസമയതൂൂ്മ
തൂൂൂയതെഡൂ മൂഹഖന സാമൂൂ
തൂൂികസഹായംേഭികൂൂൂതമ
നൂൂ് ഹകടൂൂിരൂതനൂൂങൂൂിലംൂ അ
തംൂഇതൂവതരേഭിചൂൂിടൂൂിതലൂൂ
നൂൂ് മതൂൂൂയതോഴിോളികൾ
ചൂണൂൂികൂൂാടൂൂൂനൂൂൂ. ഇെിനിട
യിൽമതൂൂൂയതോഴിോളികൾ

കൂൂായൂളൂൂഅപകടഇനഷൂ
േനസ് തപൂീമിയംതൂകപിരി
തചൂൂടൂകൂൂാനൂളൂൂ അധികൃെ
രൂതട നടപടികൾ മതൂൂൂയ
തൂതൂഴിോളികൾകൂൂ്ദൂരിെ
മായി.
മതൂൂൂയതോഴിോളികൾകൂൂ്
സർകൂൂാർതപൂഖയൂാപിചൂൂിടൂൂൂളൂൂ
സാമൂൂതൂൂികസഹായങൂൂൾ
എതെൂയംൂ ഹവഗം നടപൂൂാകൂൂ
ണതമനൂൂൂം, ഇനഷൂേനസ്
ഉൾതപൂൂതടയൂളൂൂതൂകപിരി
കൂൂൂനൂൂനടപടികൾഅടിയ
നൂൂിരമായി നിർതൂൂിതവപൂൂി
കൂൂണതമനൂൂൂംബിതജപികൂ
മൂൂളംപചൂൂായതൂൂ്കമൂൂിറൂൂി
ആവേയൂതപൂൂടൂൂൂ.

മടൂൂാഹചൂൂരി:തോഹോണഹോകൂഡൗൺ
ദൂരിെകാേതൂൂൂതോചൂൂികൂൂാർകൂ്ൂഭകൂൂൂയ
കിറൂൂൂസഹായവൂമായിതെൂചൂ്ൂസാമൂഹയൂ
തപൂവർതൂൂക തസൂൂൂൂെനി  തഹർവൂരംഗ
തൂ്ൂ.ഹോർടൂൂൂതോചൂൂിയൂതടവിവിധഹമഖ
േകളിലൂളൂൂ 120ഓളം നിർധനർകൂൂാ
ണൂതസൂൂൂൂെനിയൂതടസഹായഹസെ്തമ
തൂൂിയത.ൂ അരിയംൂ 20 ഓളം പേവയൂ
ഞജൂനപചൂൂകൂൂേിഇനങൂൂളൂമായി1500
രൂപവിേവരൂനൂൂഭകൂൂൂയകൂൂിറൂൂാണൂതസൂൂൂൂ
െനിതഹർവൂവിെരണംതെയെൂത.ൂകൂ
ടാതെഹോർടൂൂൂതോചൂൂിതവളിസക്ൂളിൽ
നടകൂൂൂനൂൂകമയൂൂണിറൂൂികിചൂൂണിൽഅ
മൂൂെിനായിരംരൂപയൂതടപേവയൂഞജൂന
പചൂൂകൂൂേിയിനങൂൂളംൂതസൂൂൂൂെനിനൽൂൂകി
കഴിഞൂൂൂ. തെൂാനസിതേഎനജിഒആ
യഅഹോസിഹയഷനഗതബൂിഹയൽസം
ഘടനയൂതടസജീവതപൂവർതൂൂകയാണൂ

തെോപൂൂിസൂൂൂൂായതസൂൂൂൂെനി.ഹോർടൂൂൂതോ
ചൂൂിയിതേകസാമിയഹോംഹസൂൂൂൂയിൽൊ
മസിചൂൂൂ നാടനപാടൂൂൂം കോവിരൂനൂൂൂം
ഹൊഗയംൂ തെൂചൂൂ് കാർകൂൂ് വീഡിഹൊ
ൊറൂ്ൂവഴിവിഹോയമാകൂൂിഅവരിൽനി
നൂൂ്സഹായമഭയൂർഥിചൂൂാണൂധനഹേഖര
ണംനടതൂൂൂനൂൂതെനൂൂ്ഹസൂൂൂൂെനിതഹർ
വൂപേഞൂൂൂ.മാർചൂ്ൂആയയൂവാരംതോചൂൂി
യിതേതൂൂിയതസൂൂൂൂെനിആതൂൂീയപഠന
മാണൂേകൂൂൂയമിടൂനൂൂത.ൂഒപൂൂംനാടിനൂസ
നൂൂധൂൂസഹായതൊരൂകൂൂൂവാനംൂെയൂൂാ
തേടൂകൂൂൂനൂൂൂ.തസൂൂൂൂെനിയൂതടഭകൂൂൂയകിറൂ്ൂ
വിെരണം ഹോർടൂൂൂതോചൂൂി സിഐ മ
നൂരാജൂഉദഘൂാടനംതെയതൂ.ൂകാസാമി
യഉടമഉഷആൂൂൂണി,ആൂൂൂണിസാമൂ
വൽ,പാതടൂികൂ്ൂ,തേസൂൂിഎനൂൂിവർഹനതൂ
െവൂംനൽൂൂകി.

ഭക്്്യകിറ്്്സഹായഹസത്വ്മായി
ഫര്ഞ്്്സാമ്ഹയ്ഫര്വര്്ത്്ക

ങോരട്്്ടൊച്്ിയിൽവിങദശികളക്്ായി
സമ്ഹഅട്ക്്ള
മടൂൂാഹചൂൂരി:കപതൂകനഗരിയിൽഹവേിടൂൂഅെിഥിവിരൂതനൂൂ
രൂകൂൂിവിഹയേികൾകൂൂായൂളൂൂസമൂഹഅടൂകൂൂളതേൂഹധൂൂയമാ
കൂനൂൂൂ.ഹോഹോണഹോകൂഡൗണിൽകൂടൂങൂൂിതപൂയാസതപൂൂ
ടൂനൂൂവിഹയേികൾകൂൂായൂളൂൂൊണൂഅടൂകൂൂള.തോചൂൂിയിൽ
49ഓളംവിഹയേികൾെങൂൂൂനൂൂൊയാണൂേിഹപൂൂർടൂ്ൂ.ഹോർടൂൂൂ
തോചൂൂിനടൂേിസംതഹേിഹറൂൂജൂതപൂിസർഹവഷനകൗൺസിോ
ണൂഅടൂകൂൂളതൊരൂകൂൂിയത.ൂ
ഹതൂോണാൊരയൂഹോഡിൽഉചൂൂകൂൂ്ഒനൂൂൂമൂെൽരണൂൂൂവതര
യൂളൂൂഅടൂകൂൂളയിൽ15ൽഏതേവിഹയേികളാണൂഭകൂൂ
ണതൂൂിനായി എതൂൂൂനൂൂതെനൂൂ് അടൂകൂൂളതൊരൂകൂൂിയ
കൗൺസിൽതപൂസിഡൂൂ്ൂസിംസൺപേഞൂൂൂ.വടഹകൂൂയി
നൂൂൂയനവിഭവമായ"ൊേി'ഊണാണൂനൽൂൂകൂനൂൂത.ൂമാർചൂൂി
ൽതൂടങൂൂിയവിഹയേിസമൂഹഅടൂകൂൂളഹോകൂഡൗൺ
കാേഘടൂൂംവതര തൂടരാനാണൂഉഹദൂൂേം.ഹോർടൂൂൂതോചൂൂി
സബൂകേകറൂൂൂർസഹ്നഹിൽകൂമാേിതൂൂൂനിർഹയേതൂൂിൽ
തൂടങൂൂിയഅടൂകൂൂളതക.തജ.മാകസൂിഎംഎൽഎ,തോചൂൂി
െഹസിൽയാർഎ.തജ.ഹോമസ്തൂടങൂൂിയവർൂൂസനൂൂർേി
ചൂൂൂ.

ശമ്്ളംരിെിച്്്രറിക്്ാന്ള്്നീക്്ത്്ിൽ്്നിന്്്സര്്ക്്ാര്്രിന്്ാറ്ക:ടെഡങറഷന്്
കളമഹേരി:സർൂൂകൂൂാർൂൂതെേവി
ൽൂൂഹോടികളൂതടധൂർൂൂതൂൂ്ഒരൂ
വേതൂൂൂനടകൂൂൂഹൂപൂൾൂൂപാവ
തപൂൂടൂൂസർൂൂകൂൂാർൂൂജീവനകൂൂാതര
കടതകൂൂണിയിോകൂൂൂനൂൂ രീെി
യിൽൂൂഅവരൂതടേമൂൂളതൂൂിൽൂൂ
കകയിടൂൂൂവാരൂനൂൂസർൂൂകൂൂാർൂൂ
നടപടി അടിയനൂൂിരമായി പി
നൂൂവേികൂൂണതമനൂൂ് തെഡഹേ
ഷനൂൂഓഫൂഓൾൂൂഹകരളയൂണി
ഹവഴസൂിറൂൂിഎംപഹൂോയീസ്ഓ
ർൂൂഗകനഹസഷനൂൂസ് ആവേയൂ

തപൂൂടൂൂൂ.സർൂൂകൂൂാരിതൂൂൂവിവിധ
വകൂപൂൂൂകളിോയിജീവനൂൂപണ
യംതവചൂൂ്അഹോരാതെൂം ഹോ
േിതെയൂൂൂനൂൂഉഹയൂോഗസൂൂരൂതട
മഹോവീരയൂമാണൂസർൂൂകൂൂാർൂൂെ
കർൂൂകൂൂൂനൂൂത.ൂ ഒരൂ വർൂൂഷതൂൂി
ഹേതേയായിതൊതൂൂം 12േെ
മാനംകൂൂാമബതൂൂകൂടിേിക
യാണ.ൂകൂടാതെമൂനൂൂൂ മാസ
ഹതൂൂകൂൂ്എനൂൂൂപേഞൂൂ്മരവി
പൂൂിചൂൂിരികൂൂൂനൂൂ േീവൂ സേണൂൂർൂൂ
എനൂ്ൂപൂനരാരംഭികൂൂൂതമനൂ്ൂഒ

രൂ വയൂകൂൂെയൂമിലൂൂ. 2019 ജൂ
കേ മൂെൽൂൂ േഭിഹകൂൂണൂൂ ഇട
കൂൂാോേവൂാസംഇതൂവതരഅ
നൂവയിചൂൂിടൂൂിലൂൂ.
തോവിഡൂ തപൂെിഹോധതൂൂി
ഹേർൂൂതപൂൂടൂൂിരികൂൂൂനൂൂഭൂരിപകൂൂം
വരൂനൂൂ ജീവനകൂൂാരാണൂ സ
ർൂൂകൂൂാരിതൂൂൂ പീഡനതൂൂിനിര
യാകൂനൂൂത.ൂസർൂൂകൂൂാരിതൂൂൂപി
ടിപൂൂൂഹകടിനംൂസാമൂൂതൂൂികധൂ
ർൂൂതൂൂിനംൂഹകരളതൂൂിതേപാവ
തപൂൂടൂൂസർൂൂകൂൂാർൂൂജീവനകൂൂാതര

ബേിയാടൂകളാകൂൂൂനൂൂസർൂൂകൂൂാ
ർൂൂനടപടിഅടിയനൂൂിരമായിപി
നൂൂവേികൂൂണതമനൂൂ് തെഡഹേ
ഷനൂൂതപൂസിഡൂൂ്ൂഎനൂൂ.എൽൂൂ.
േിവകൂമാർൂൂ,ജനേൽൂൂതസതകൂടൂൂ
േി എം.ജി.തസബാസൂൂൂൂൂയനൂൂ എ
നൂൂിവർൂൂസർൂൂകൂൂാരിഹോടൂആവ
േയൂതപൂൂടൂൂൂ.തപൂഹൂഷൂഭപരിപാടി
കളിഹേകൂൂൂംനിയമനടപടിക
ളിഹേകൂൂൂം ജീവനകൂൂാതര െ
ളൂൂിവിടരൂതെനൂൂൂംആവേയൂമൂ
യർൂൂനൂൂൂ.

നോർട്്്കൊച്്ിയിൽ വിനേശികൾക്്് നവണ്്ിയള്്് സമഹ് അടക്്്ള.

ഡിവവഎഫഐ് നനതാക്്ൾ രാജപ്്ന ്ഗയ്ാസ ്സിലിണ്്ർവകമാറന്്്്. 

കൊച്്ിക്്ാർക്്് ദര്ിതകാല സഹായഹസത്വമ്ായി ഭക്്്യ കിറ്്് വിതരണം
നടത്്്ന്് ഫര്ഞ്്്കാരി കറ്്്്രനി കഹർവ്

സാങക്്തികവിദയ്യ്ടെസഹായങത്്ട്ക്െിപര്ാഥമിക
രരിങോധനനെത്്്ന്്ത്ള്്പ്്ടെയ്ള്്കാരയ്ങ്്ള്്രരിഗണനയിൽ

കലൂരിൽനിനൂൂ്ഹോടൂൂ്സഹ്ോർടൂൂിഹേകൂൂ്വാഹനങൂൂൾഹോകാതെെടഞൂൂ്െിരിചൂൂയകൂൂൂനൂൂതോ
േീസ.്
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ഹോംലാൻഡ് 132020ഏപപ്ിൽ25ശേി

ഴകാവിഡ്പപ്തിബോധപപ്വർത്്നങ്്ളക്്ായിസബ്ോവാക്ഴസാ
ലയ്്േനഎംഡിക്ളക്്ടരാബജപദ്്്നഴനട്വത്്്ർപര്ാമപഞ്്ായ
ത്്ിബലക്്്വാങ്്ിയഹാന്്്്വാഷം്അന്രന്്സംവിധാനങ്്
ളം്പഞ്്ായത്്്പപ്സിഡന്്്്ഴക.പി.പര്ീകലയക്്്്കകമാറന്്്്.
കവസ്പപ്സിഡന്്്്ഡി. അനിലക്മാർ,ഴസപക്ട്്റിജയക്മാർ,
ഴപാത്പപ്വർത്്കനസ്ധാകരനപള്്ത്്്എന്്ിവർസമീപം.

THIRUVANANTHAPURAM

ഭക്്്യധാനയ്
കിറ്്്കൾനലകി
കര്ോരപ്്ള്്ി:േികോജകമ
ണ്്ലത്്ിനല പപ്ാകദശിക മാ
ധയ്മ പപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്്കേിവ്
ചാരിറ്്ബിൾ്് പട്സ്്്്്ആർ.രാമച
പന്്്ൻഎഎൽഎയ്നടഇടനപ
ടലിനേത്ടർന്്് ഭക്്്യധാേയ്
കിറ്്്കൾവിതരണംനചയത്.്
കോവിഡ്ആശവ്ാസഭക്്്യധാ
േയ്കിറ്്ിന്്്വിതരകോതഘ്ാ
ടേംആർ്്.രാമചപന്്്ൻ്് എംഎ
ൽ്്എേിർവഹിച്്്.കേിവ്ചാ
രിറ്്ബിൾ്്പട്സ്്്്്ഡയറക്്ർ്്ജികജ
േ്വി.പിള്്,കേിവ്കോഓഡി
കേറ്്ർ്് മ്േമ്്ത്്് േിഹാബ,്
കകരളകജർണലിസ്്്്്യ്ണിയ
ൻ്്ജില്്ാപപ്സിഡ്്്്വർരീസ.്
എം.നോച്്്പറമ്്ിൽ,കമഖലാ
പപ്സിഡ്്്്ച്ള്ർോേിഎ
ന്്ിവർപനങ്്ട്ത്്്.

ചാരായവം്ഷോടയം്
എകന്സസ്രിടിക്ടി
കര്ോരപ്്ള്്ി: ചാരായവം്
കോടയം്ഉപകരണങ്്ളം്എ
കഷ്സസ് പിടിക്ടി . എ
കഷ്സസ് നറയഞ്്്് ഇൻ
സന്പക്്ർപി.അേിൽക്മാറി
ന് ലഭിച്് രഹസയ്വിവരത്്ി
ന്്്
അടി
സ്്ാേ
ത്്ിൻ
േട
ത്്ിയ
പരി
കോധ
േയിൽ
ഇവക
നണ്്ട്
ത്്ത് .
പാവ്
മ്് വട
ക്്്ോ
പ്്് മ്
ക്്്ചിറയക്്്ൽ കക്്പത്ം കോ
ഡിൽ ഗ്ര്മന്്ിരം ജംഗേ്ന്
സമീപംവീടികൊട്കചർന്്്ള്്
ചായപ്്്ിൽചാരായംവാറ്്ിനോ
ണ്്ിര്ന്്ആകാശ് ഭവേത്്ി
ൽസതയ്ൻഎന്്യാളിനേതി
നരകകനസട്ത്്്.സംഭവസ്്
ലത്്്േിന്്്ം4ലിറ്്ർചാരാ
യം,50 ലിറ്്ർ കോട,40 ലിറ്്ർ
സന്പൻറ്്്വാേ്,വാറ്്്ഉപകര
ണങ്്ൾ എന്്ിവയാണ് ക
നണ്്ട്ത്്ത്.നറയഡ്ിൽപപ്ിവ
്്്ീവ്ഓഫീസർഉണ്്ിക്േണ്
പിള്്,സീേിയർഎകഷ്സസ്
ഓഫീസർമാരായ അഭിലാേ,്
ദിലീപ്ക്മാർ,പപ്സാദ്വേിത
എകസ്ഷസ്ഓഫീസർകോളി
,ഷപ്ഡവർശിവൻക്ട്്ിഎന്്ി
വർപനങ്്ട്ത്്്.

കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ണിന്
സംഭാവനനലകി
കഴക്്്ട്്ം:മംരലപ്രംപര്ാമപ
ഞ്്ായത്്ിൽ പപ്വർത്്ിക്്്
ന്്കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ന്കകരള
കസ്്്്റ്്്സർവ്്ീസ്നപൻേകേഴ്
സ്യ്ണിയൻസംഭാവേേൽ
കി.പപ്സിഡ്്്്കവകങ്്ട്മധ്
സംഭാവേഏറ്്്വാങ്്ി.ഷവ
സ് പപ്സിഡ്്്്സ്മഇടവിളാ
കം,വികസേനചയർമാൻമം
രലപ്രം ോഫി, ആകോരയ്
നചയർമാൻകവണ്കോപാല
ൻോയർ,കക്്മകാരയ്നചയർ
കപഴ്സൺ എസ.്ജയ, അംര
ങ്്ളായലളിതാംബിക,തങ്്ച്്ി,
നസപക്ട്്റിജി.എൻ.ഹരിക്മാ
ർ,അസിസ്്്്്്്്നസപക്ട്്റിസ്
ഹാസ് ലാൽ, മംരലപ്രംയ്
ണിറ്്്നസപക്ട്്റിരവീപന്്്ൻോ
യർ, നക.കര്ണാകരൻ, അ
കോകക്മാർഎന്്ിവർ  പ
നങ്്ട്ത്്്.

നവള്്റട:യ്ത്്്കോൺ്്പര്സ്
കേതാവ്ശ്ഷഹലിനേവധി
ക്്ാൻ്് പശ്മിച്് സിപിഎം-ഡി
ഷവ എഫ്ഐക്്ാനരഅറ
സ്്്്് നചയ്്ാത്്തിൽ്് പപ്തികേ
ധിച്്്യ്ത്്്കോൺ്്പര്സ്്്പാറ
ശ്്ാലേികോജകമണ്്ലംക
മ്്ിറ്്ിയ്നട കേത്തവ്ത്്ിൽ്്
നവള്്റട നോലീസ് കസ്്്്േന്
മ്ന്്ിൽ്്പപ്തികേധിച്്്.ഇവ
നരസിഐപശ്ീക്മാറിന്്്യം്
എസ്ഐസതീേ്കശഖറിന്്്
യം്കേത്തവ്ത്്ില്ള്്നോ
ലീസ്സംഘംഅറസ്്്്്നചയത്.്
യ്ത്്്കോൺ്്പര്സ്പാറശ്്ാല
േികോജകമണ്്ലംപപ്സിഡ
്്്്നജഎസ്പബ്മിൻ്്ചപന്്്ന്്്
കേത്തവ്ത്്ിൽ േടന്് പപ്തി
കേധത്്ിൽഅര്ൺ്്സിപി,
ശയ്ാം , എസ.്ആർ്്അകോക,്
എംരാജ്കോഹൻ്്,നക.ജിമംര
ൾ്്ദാസ,്പപ്കാശ്ത്ടങ്്ിയവർ്്
പനങ്്ട്ത്്്.

കൊലീസ്ഷസ്്്്േൻ
ഉരഷോധിച്്്

മരിച്്പര്വാസിയക്ട
വീട്സദ്്രശിച്്്
അമ്്്രി:ക്ഷവറ്്ിൽനോവി
ഡ്19ബാധിച്്്മരിച്്അമ്്്രി
സവ്കദശിജികോയ്നടവീട്ബി.
നജ.പിസംസ്്ാേ നസപക്ട്്റി
കരമേജയൻസന്്ർശിച്്്.ക
ഴിഞ്്യാഴച്യാണ്ജികോമര
ണമടഞ്്ത.് വീട്്ിനലത്്ിക്
ടം്ബാംരങ്്നളആശവ്സിപ്്ിച്്
അകദ്്ഹംമ്തകദഹംോട്്ിനല
ത്്ിക്്ാന്ള്്പശ്മങ്്ൾഊർ
ജിതമാക്്ാന്ള്് േടപടികൾ
സവ്ീകരിക്്ാനമന്്ഉറപ്്്ംേൽ
കി.
ബി.നജ.പിജില്്ാഷവസ്പപ്
സിഡ്്്്ബിജ്ബി.ോയർ,മ
ണ്്ലംജേറൽനസപക്ട്്റിആ
ലത്്്ർ പപ്സന്്ൻ,അമ്്്രി
പഞ്്ായത്്് ഭാരവാഹികൾ
എന്്ിവർപനങ്്ട്ത്്്.

പാറശാല: സപ്പ്ിംക്്ർ്്അഴിമ
തിയിൽ്്പപ്തികേധിച്്്യ്ത്്്
കോൺ്്പര്സ്  പാറശ്്ാല േി
കോജക മണ്്ലം കമ്്ിറ്്ിയ്
നട കേത്തവ്ത്്ിൽ്് മണ്്ല
ത്്ിനലന്റ്കകപന്്്ങ്്ളിൽ്്പപ്
തികേധംേടത്്ി.കോകോണ
പപ്തികോധത്്ിന്്്ഭാരമായി
സാമ്ഹികഅകലംപാലിച്്ാ
യിര്ന്്്പപ്തികേധംസംഘടി
പ്്ിച്്ത.് േികോജമണ്്ലം പപ്
സിഡ്്്് നജ.എസ.് പബ്മിൻ്്ച

പന്്്ന്്് കേത്തവ്ത്്ിൽ്് പാറ
ശാലകോസ്്്്ാഫീസ്ജംരേേി
ൽ്് േടന്് പപ്തികേധത്്ിൽ
ആർ്്.വത്്ലൻ്്,ബാബ്ക്്്ട്്
ൻോയർ,നോറ്്ാമംവികൊദ്,
ലിജിത,്സ്കരപന്്്ൻത്ടങ്്ിയ
വർപനങ്്ട്ത്്്.നവള്്റടജം
ഗേ്േിൽ്്നക.ജി.മംരൾ്്ദാസി
ന്്്കേത്തവ്ത്്ിൽ്്പപ്തികേ
ധംസംഘടിപ്്ിച്്്.കത്്ിപ്്ാറ
ജംഗേ്േിൽറീേയ്നടകേത്
തവ്ത്്ിൽപപ്കടേംേടന്്്.

സപ്പ്ിംക്്ര്്;യത്്്്ബോൺപര്സ്
പപ്തിബേധംനടത്്ി

യ്ത്്്ബോണ്്പര്സ്നിബോജമണ്്ലംപപ്സിഡന്്്്ഴജ.എസ്പര്
മിന്്ചപദ്്്ഴന്്്ബനത്തവ്ത്്ില്്പാറശ്്ാലബോസ്്്്്ഓഫിസ്ജംഗേ്
നില്്നടത്്ിയപപ്തിബേധം.

15കൊതികഞ്്ാവ്മായി
രണ്്്യ്വാക്്ൾഅറസ്്്്ില
കര്ോരപ്്ള്്ി: 15 നോതിക
ഞ്്ാവ്മായിരണ്്്യ്വാക്്ൾ
അറസ്്്്ിലായി.കര്ോരപ്്ള്്ി
സർക്്ിൾഇൻസ്നപക്്ർനക.
പി.കോഹന്്്കേത്തവ്ത്്ിൽ
ചവറഷടറ്്ാേിയംകതവലക്്
രകോഡിൽേടത്്ിയവാഹേ
പരികോധേയിലാണ് ഇവർ
പിടിയിലായത.്ഷബക്്ിൽക
ടത്്്കആയിര്ന്്15നോതി
കഞ്്ാവ്മായിചവറമടപ്്ള്്ി
സവ്കദശി അൻവറിനേയം്
കോവിൽകോട്്ംസവ്കദശിഅ
ന്വികേയം്അറസ്്്്്നചയത്.്
പരികോധേയിൽ പപ്ിവ്്്ീവ്
ഓഫീസർമാരായ പി.എൽ.വി
ജിലാൽഎ.അജിതക്്മാർസി
വിൽഎകഷ്സസ്ഓഫീസർ
മാരായനക.സ്ധീർബാബ,്എ
സ്.അേിൽക്മാർ,ബി.പശ്ീക്
മാർ, എച്്്.േിഹാസ്എന്്ിവ
രം്പനങ്്ട്ത്്്.മദയ്ംമയക്്്മ

ര്ന്്്എന്്ിവനയക്റിച്്്ള്്
പരാതികൾഎകഷ്സസിന്്്
താല്ക്്്തലത്്ില്ള്് 24 മ
ണിക്്്റം് പപ്വർത്്ിക്്്ന്്
കൺകപ്ോൾറ്മിൽനോത്ജ
േങ്്ൾക്്് അറിയിക്്ാം.
0476-2631771,04762630831
എന്്ീഓഫീസ്േമ്്റ്കളിലം്
9400069443, 9400069445,
9400069456എന്്ീനോഷബ
ൽേമ്്റ്കളിലം്വിവരങ്്ൾ
അറിയിക്്ാവ്ന്്താണ.്പരാ
തികൾഅറിയിക്്്ന്്വര്നട
വിവരങ്്ൾരഹസയ്മായിസ്
ക്്ിക്്്ന്്തായിരിക്്്ം.

ഷോക്ഡൗണികലറമോൻ:വിജ്്ാനക്്ാസമ്ായി
വിസഡ്ംഇസ്്ാമിക്ഓരരനനഷസേൻ
കഴക്്്ട്്ം:കോക്ഡൗൺേില
േിൽക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ
പള്്ികൾഅടഞ്്്കിടക്്്ന്്
തിോൽ വിസഡ്ം ഇസ്്ാമിക്
ഓർരഷേകസേൻവിശവ്ാസി
കൾക്്ായി ഓൺഷലൻ വി
ജ്്ാേസംരംഭങ്്നൊര്ക്്ി
യിരിക്്്കയാണ.്
സാമ്ഹികക്ടികചരല്ക
ൾക്്്വിലക്്്ള്്തിോൽവീടി
ന്ള്്ിൽതനന്്കഴിഞ്്്ക്
ടാന്ള്് സർക്്ാർ േിർകദ്്ശ
ങ്്നള മാേിച്്ാണ് ഇങ്്നേ
നോര്സംവിധാേനോര്ക്്ി

യത.്േഴസ്റിപപ്ായമ്ള്്ക്ട്്ി
കൾമ്തൽപപ്ായമായവർക്്്
വനരഉപകാര പപ്ദമായാണ്ഇ
വസംവിധാേംനചയത്ിരിക്്്
ന്്ത.്
ഓർരഷേകസേൻ സം
സ്്ാേ പപ്സിഡ്്്് പി.എൻ
അബ്്്ൽലത്്ീഫ്മദേി,ജേറ
ൽനസപക്ട്്റിടി.നകഅശറ്ഫ,്
സി.ക്ഞ്്ിമ്ഹമ്്ദ്മദേിപ
റപ്്്ർ,ഹ്ഷസൻസലഫി,ജ
േറൽനസപക്ട്്റിനക.പിമ്ഹ
മ്്ദ്േമീൽഅരീകക്്ട്എന്്ി
വർകേത്തവ്ംേൽകം്.

തിര്വേന്്പ്രം: വയ്ാപാരി
വയ്വസായി സമിതി പാളയം
ഏരിയകമ്്ിറ്്ിയ്നടകേത്തവ്
ത്്ിൽ കോക് ഡൗൺകാല
നത്്നോലീസിന്്്പപ്വർത്്
േത്്ിന്ആദരംേൽകിനോ
ണ്്്"സക്േഹക്്്ട്"പദ്്തിക്്്
ത്ടക്്മായി.
പദ്്തിയ്നടഏരിയതലഉ
ൽഘാടേംസമിതിസംസ്്ാേ
ഷവസ്പപ്സിഡ്്്്വി.പാപ്്ച്്
ൻനസപക്കട്്റിയറ്്ിന്മ്ന്്ിൽ

ഡയ്്ട്്ിയിൽേിൽക്്്ന്്നോ
ലീസ് ഉകദ്ോരസ്്ർക്്് ഓറ
ഞ്്്ം,മ്ന്്ിരിയം്,പഴവർര
ങ്്ളം്അടങ്്ിയകിറ്്്ം,പച്്
ക്്റിവിത്്്കള്നടകിറ്്്ംേ
ൽകിഉദഘ്ാടേംനചയത്.്സ
മിതിജില്്ാനസപക്ട്്റിഎം.ബാ
ബ്ജാൻ,പാളയംഏരിയനസ
പക്ട്്റിസി.എസ്രതീേ്,പപ്സി
ഡ്്്് എ.ബാബ് എന്്ിവരം്
നോലീസ് ഉകോരസ്്രം് പ
നങ്്ട്ത്്്.

"സഷ്നഹക്്്ട്"രദ്്തിക്്്ത്ടക്്ം

നവഞ്്ാറമ്ട:്കോക്ഡൗണി
ലം് മാത്കയായി നവഞ്്ാറ
മ്ട്അഗ്്ി രക്്ാകസേയ്നട
പപ്വർത്്േം.അഗ്്ിരക്്ാേി
ലയത്്ിന്്് കീഴിൽ പപ്വർ
ത്്ിക്്്ന്് സിവിൽ ഡിഫൻ
സ്കോള്്്ികയഴസ്ിന്്്വിവി
ധപപ്വർത്്േങ്്ളാണുോട്്്
കാർക്്് ഷകത്്ാങ്്ാക്ന്്
ത.്പ്്ംബിംഗ,്ഇലപക്്്ിക്്ൽ,കം
പയ്്ട്്ർതകരാർ,ഭക്്ണംവിത
രണം,ഒറ്്ക്്്താമസിക്്്ന്്വ
ർക്്്ള്്ഭക്്ണംസാധേവി
തരണം, മര്ന്്് വിതരണം,
ആംബ്ലൻസ്സർവീസ്ത്ട

ങ്്ിയകസവേങ്്ള്മായിസി
വിൽഡിഫൻസ്കോള്്ികയ
ഴസ്്മ്ക്ന്ട്്്ക്തിക്്്കയാ
ണ.്സംഘടേയ്നടകസവേ
ങ്്ൾ ലഭിക്്ാൻ
+914722871101,+9147228751
01എന്്ീേമ്്രുകളിൽബന്്
നപ്്ടാം.അതയ്ാശയ്മായസന്്ർ
ഭങ്്ളിൽമാപത്ംസ്്ാപേംപപ്
കോജേനപ്്ട്ത്്ണനമന്്്ം,
ഡിഫൻസ്അംരങ്്ൾക്്് പപ്
കത്യക പാസ് അന്വദിച്്ിട്്്
നണ്്ന്്്ംസിവിൽഡിഫൻസ്
കോള്്്ികയസിന്കവണ്്ിപശ്ീ
ജ്അറിയിച്്്.

മാത്കയായികവഞ്്ാറമ്ട്അഗ്്ി
രക്്ാഷസനയ്കടപര്വരത്്നം

ഒരിറുുുവവളുുതുുിനായി
കാതു്ുആഴചുകപോളം...
കഴക്്്ട്്ം: കോക് ഡൗൺ
കാലത്്് ഒരിറ്്് നവള്്ത്്ി
ോയി ആഴച്കളായി കാ
ത്്ിരികക്്ണ്്രതികകടിലാ
ണ്പാച്്ിറപാണ്്ിയിനലജ
േങ്്ള്നട ജീവിതം. കലാക്
ഡൗൺത്ടങ്്ിയത്മ്തൽ
പപ്കദശനത്്ഷപപ്്്കളിൽ
വായ്വാണ.്
രാവിനലമ്തൽപാപത്ങ്്
ള്മായിഷപപ്്ിന്മ്ന്്ിൽ
പപ്തീക്്കോനടനവള്്ത്്ി
ോയി കാത്്്േിൽക്്്ന്്
വർക്്്േിരാശയാണ്ഫലം.
വല്്കപ്്ഴം്കിട്്ിയിര്ന്്ക്
ടിനവള്്ംഇകപ്ാ്കിട്്ാകറയി
നല്്ന്്ാണ്ോട്്്കാർപറയ്
ന്്ത.്
അതം് കജാലിയം്ക്ലി
യ്മില്്ാത്്ഈസമയത്്്.
നപാറ്തിമ്ട്്ിയജേംോവ്
േേയക്്്ാൻനേകട്ാ്ട്്കമാട്
ന്്അവസ്്യാണ.്ഇവികടക്്്
ജലംഎത്്ിക്്്ന്്ത്അണ്്്ർ
കക്ാ്ണം പര്ാമപഞ്്ായത്്ി
നല ആേതാഴച്ിറ, അയിലം
കടവ് പദ്്തികളിൽ േിന്്ാ
ണ.്സമീപനത്്നപാത്കിണ

റിൽേിന്്ായിര്ന്്്ോട്്്കാ
ർനവള്്നമട്ത്്ിര്ന്്ത.്കവ
േലിൽആകിണറം്വറ്്ിവര
ണ്്കതാനടജേംക്ട്തൽദ്രി
തത്്ിലായി മാറിയിരിക്്്ക
യാണ.്

ക്ടിനവള്്ത്്ിോയിവാർ
ഡംരമായരകമശൻവാട്്ർഅ
കോറിറ്്ിയിൽ ബന്്നപ്്ട്
കമ്ാ്നഴാക്് ഇകപ്ാ് ശരിയാ
ക്്ിതരാംഎന്്പതിവ്പല്്
വി മാപത്മാണ് ലഭിക്്്ന്്ത.്

അടിയന്്രമായി ക്ടിനവള്്
നമത്്ിക്്ാത്് പക്്ം നകാ
കറാണക്്ാലത്്്പഞ്്ായത്്്
പടിക്്ൽ സതയ്ാപര്ഹം ഇരി
ക്്്നമന്്് പപ്കദശവാസികൾ
പറഞ്്്.

പര്തിഷേധംനടത്്ി
നവള്്റട:സപ്പ്ിംക്്ർകരാർറ
ദ്്ാക്്ണനമന്്്ംകരാറിനലഅ
ഴിമതി അകേ്വേിക്്ണനമ
ന്്്ംആവശയ്നപ്്ട്്്ബിനജപിഒ
റ്്കശഖരമംരലത്്് പപ്തികേ
ധംേടത്്ി.പഞ്്ായത്്്കമ്്ി
റ്്ിപപ്സിഡ്്്്ജയചപന്്്ൻ,ജേ
റൽനസപക്ട്്റിഅേീേ്പന്്ാ
ടി,യ്വകോർച്്മണ്്ലംനസ
പക്ട്്റിപശ്ീകാന്്്,പഞ്്ായത്്്
കമ്്ിറ്്ിപപ്സിഡ്്്്കമൽആ
ലച്്ൽക്ക്ണം,ജേറൽനസ
പക്ട്്റിമ്കകേ്രാജൻഎന്്ിവ
ർപനങ്്ട്ത്്്.

റബരകരേകര
വലയ്ന്്്
നവഞ്്ാറമ്ട:്റബ്്ർേീറ്്്ക
ൾവിൽക്്ാൻകഴിയാനതക
ർേകരം്ക്ടം്ബങ്്ളം്വല
യ്ന്്്. ടാപ്്ിംഗ് േടക്്്ന്്്
നവങ്്ിലം്കോക്ഡൗൺകാ
രണംറബ്്ർേീനറ്്ട്ക്്്ന്്ഒ
റ്്ക്്ടകൾകോലം്ഇത്വനര
ത്റന്്ിട്്ില്്.കേരന്ത്റബ്്ർ
േീറ്്്കൾവാങ്്ിയവയ്ാപാരി
കൾകയറ്്ിഅയച്്കോഡ്ക
ണക്്ിന് േീറ്്ിന്്് പണവം്
വയ്ാപാരികൾക്്്ലഭിച്്ിട്്ില്് .
ോട്്ിൻ പ്റങ്്ളിലം് അല്്ാ
നതയ്മ്ള്്ജേങ്്ള്നടമ്ഖയ്
വര്മാേംറബ്്ർേീറ്്ാണ.്
റബ്്ർേീനറ്്ട്ക്്്ന്്കടക
ൾഅടിയന്്ിരമായിത്റന്്്
പപ്വർത്്ിക്്്വാൻഅധിക്
തർ അന്മതി േൽകണനമ
ന്്്ആവശയ്ംശക്്മായി.

പാലത്്ിന്താഴെക്റ്ഴെ
ബോട്്്ഴെട്്ിയിട്്്പപ്തിബേധിച്്്

കര്ോരപ്്ള്്ി:േീണ്്കരപാ
ലത്്ിന്താനഴകോട്്്കൾ്്ക്
റ്നകനകട്്ിയിട്്്മത്്്യനത്്ഴി
ലാളികൾ്്പപ്തികേധിച്്്.പതി
നൊന്്്മീറ്്റിന്മ്കളില്ളളമ
ത്്്യബന്്േയാേങ്്ൾ്്ക്്്മ
ത്്്യ ബന്്േഅന്മതി േി
കേധിച്്തിൽ്് പപ്തികേധിച്്ാ
യിര്ന്്്ഇന്്നലഉച്്കോനട
കോട്്്കൾ്്നകട്്ിയിട്്ത.്
കേരനത്്ഫിേീറീസ്വക്
പ്്്മപന്്്ികമഴ്സിക്്്ട്്ിയമ്്യം്
ജില്് കളക്്ർ്്അബ്്്ൾ്് ോസ
റം്നോഴിലാളികേതാക്്ളം്
തമ്്ിൽ്്േടന്്ചർ്്ച്്നയത്ട

ർ്്ന്്്25എച്്്.പിയിൽ്്താനഴയ്
ളളയാേങ്്ൾ്്ക്്്മത്്്യബന്്
േത്്ിന്അന്മതിേൽ്്കിയി
ര്ന്്്.എന്്ാൽ്്ഇകപ്്ൾ്്പതി
നൊന്്്മീറ്്ർ്്ക്ട്തൽ്്േീളമ്
ളള കോട്്്കൾ്്ക്്്അന്മതി
േികേധിച്്ത് അംരീകരിക്്ാ
ോകില്് എന്്ാവശയ്നപ്്ട്്ായി
ര്ന്്്കോട്്്കൾ്്നകട്്ിയിട്്ത.്
േീണ്്കര പാലത്്ിന് താനഴ
ആയിര്ന്്്പപ്തികേധം.
എല്്ാ നചറിയ യാേങ്്നള
യം് കോകാൻ്്അന്വദിക്്്
കകോ അനല്്ങ്്ിൽ്് കോക്
ഡൗൺ്് തീര്ന്്ത് വനരഹാ

ർ്്ബർ്്അടിച്്ിട്കകോ നചയ്്
ണനമന്്ാണ് മത്്്യന്ത്ഴി
ലാളികള്നടആവശയ്ം.കോക്
ഡൗൺ്്േിയപന്്്ണംകാരണം
ഹാർ്്ബറിനലത്്ിക്്്ന്്യാേ
ങ്്ളിനലമത്്്യത്്ിന്വിലയി
ല്്ാത്്തം്മത്്്യനത്്ഴിലാളി
കനള വലച്്ിരിക്്്കയാണ.്
ഹാർ്്ബറ്കളിനലത്്്ന്് മ
ത്്്യത്്ിന്കവണ്്പത്വിലകിട്്്
ന്്ിനല്്ന്്് പരാതി ഉയര്ന്്്.
അധിക്തര്നട നകട്കാരയ്
സ്്തയാണ് ഇതിന് കാരണ
നമന്്ാണ്മത്്്യന്ത്ഴിലാളി
കൾ്്പറയ്ന്്ത.്

നീണ്്കരപാലത്്ിന്താഴെബോട്്്കള്്ഴകട്്ിയിട്്്മത്്്യഴത്്െിലാളികള്്പപ്തിബേധിച്്ബപ്്ള്്.

ദ്ബായിലദ്രിതത്്ിലായമലയാളികൾക്്്
ഷകപദ്്്മപന്്്ിവി.മ്രളീധരന്്്സഹായം
നേയ്്ാറ്്ിൻകര:ദ്ബായിൽദ്
രിതത്്ിലായമലയാളികൾക്്്
കകപന്്്മപന്്്ിവി.മ്രളീധരന്്്
സഹായഹസത്ംത്ണയായി.
ദ്ബായിനല അൽബാറയിൽ
കഴിയ്ന്്കള്്ിക്്ാട്പഞ്്ാ
യത്്ിനലഅജിതക്്മാറം്ഒ
പ്്മ്ള്്ആറ്നോഴിലാളികൾ
ക്്്ം ഭക്്ണവം്താമസസ്്
ലവം്കിട്്ാനതവളനരബ്ദ്്ി
മ്ട്്ിലായിര്ന്്്.
ഒറ്്മ്റിയിൽ കഴിയ്കയാ
യിര്ന്്ഏഴ്നോഴിലാളികളി
ൽ ഒരാൾക്്് നകാവിഡ് 19
സ്്ിരീകരിച്്കോനടആ മ്റി
ക്്്ള്്ിൽഅയാനള േിരീക്്
ണത്്ിലാക്്ിയതിനേ ത്ടർ
ന്്്ആറ്കപരം്പ്റത്്ായി.
താമസസൗകരയ്കോഭക്്

ണകോ നോറഷ്്്ൻ സൗക
രയ്കോഇല്്ാനതരണ്്് ദിവസ
മായിപ്റത്്്കഴിയ്കയായി
ര്ന്്മലയാളികൾക്്ാണ്കക
പന്്്മപന്്്ിയ്നടഇടനപടൽആ
ശവ്ാസമായത.് അജിത് ക്മാ
റം്ക്ട്്രം്ദ്ബായിൽദ്രിത
മന്ഭവിക്്്ന്്വിവരംഅജി
തക്്മാറിന്്്ഭാരയ്കഴിഞ്്ദി

വസം ബിനജപി പാറശ്്ാല മ
ണ്്ലം ഷവസ് പപ്സിഡ്്്്
ഷമലക്്ര വിജയൻ, ഹിന്്്
ഐകയ്കവദിതാല്ക്്്നസപക്ട്്
റിവിജ്ക്മാർഎന്്ിവനരഅ
റിയിക്്്കയായിര്ന്്്.  ഇവ
ര്നടഇടനപടലില്നടകകപന്്്മ
പന്്്ിവി.മ്രളീധരന്്്മ്ന്്ിൽ
വിേയംഎത്്ിക്്്കയം്അ
കദ്്ഹം  ദ്ബായിനല ഇന്്്യൻ
എംബസിയ്മായിബന്്നപ്്ട്്്
നോഴിലാളികള്നട സ്രക്്
യക്്്ാവശയ്മായ േടപടികൾ
സവ്ീകരിക്്ാൻ േിർകദ്്ശിക്്്
കയ്മായിര്ന്്്.എംബസിഉ
കദ്യരസ്്ർനോഴിലാളികള്നട
താമസസ്്ലത്്്കേരിനട്്ത്്ി
അവർക്്് താമസ സൗകരയ്
വം്ഭക്്ണസൗകരയ്വം്ഏർ
നപ്്ട്ത്്്കയം്ഇവനരകവ്ാറ
ഷ്്്ൻ നചയ്്ാന്ള്് സംവി
ധാേവ്നോര്ക്്്കയം് നച
യത്.് ഇന്്നലഷവക്കന്്ര
കത്്നടഅജിക്മാറം്സംഘ
വം്വീട്കളിൽവിളിച്്്തങ്്ൾ
സ്രക്്ിതരാനണന്്്അറിയി
ച്്തായി അജിത് ക്മാറിന്്്
ഭാരയ്അറിയിച്്്.

നിയനത്്്ണംലംഘിച്്്തമിഴന്ാട്്ിലലക്്്
കടക്്ാൻനര്മിച്്വർഅറസ്്്്ിൽ
ആരയ്ങ്്ാവ:്നോവിഡ1്9ന്്്
പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്് പപ്ഖയ്ാപി
ക്്നപ്്ട്് കോക്്് ഡൗണിന്്്
ഭാരമായിആരയ്ങ്്ാവിനലവാ
ഹേ പരികോധേയക്്്ിനട
നോലീസിന്്് കണ്്് നവട്്ിച്്്
കകരളത്്ിൽേിന്്്ംതമിഴേ്ാ
ട്്ികലക്്്കടക്്ാൻപശ്മിച്്ആ
ളം്ഇതിന്സഹായിച്്വാഹ
േത്്ിന്്്ഷപ്ഡവറം്സഹാ
യിയം്ഉൾനപ്്നടമ്ന്്്കപനര
നതന്്ലനോലീസ്അറസ്്്്്നച
യത്.്തമിഴേ്ാട്ത്ത്്്ക്്്ടി
സവ്കദശികളായഇസക്്്രാജ

(22),നശന്്്ർപാണ്്ി,ബാലമ്
ര്കൻ(31)എന്്ിവരാണ്പി
ടിയിലായത.്തമിഴേ്ാട്്ിൽേി
ന്്്ം കകരളത്്ികലക്്് വാഴ
ക്്്ലകള്മായിവന്്ഇവര്നട
വാഹേത്്ിൽ നോലീസ് അ
ന്വദിച്്പാസിനലഎണ്്ത്്ി
ൽക്ട്തൽആൾക്്ാർതിരി
നകയ്ള്്യാപത്യിൽഉണ്്ായി
ര്ന്്ത് ആരയ്ങ്്ാവ് നചക്്്
കോസ്്്്ിൽ വച്്് കനണ്്ത്്്ക
യം്ത്ടർന്്്ഇവർനക്്തിനര
നതന്്ലനോലീസ്കകസ്രജി
സ്്്്ർനചയ്്്കയായിര്ന്്്.

തിരുവനനുുപുരതു്ുപുതുതായി
178പേർപോഗനിരീകുുണതുുിൽ
തിര്വേന്്പ്രം:ഇന്്നലതി
ര്വേന്്പ്രം ജില്്യിൽ പ്
ത്തായി178കപർകോരേി
രീക്്ണത്്ിലായി. 86
കപർേിരീക്്ണകാല
യളവ് കോര ലക്്ണ
ങ്്നൊന്്്മില്്ാനത
പ്ർത്്ിയാക്്ി. ജില്്
യിൽ1466കപർവീട്
കളിൽ കര്തൽ േിരീ
ക്്ണത്്ില്ണ്്്.ജില്്യി
നലആശ്പപത്ികളിൽഇ
ന്്നലകോരലക്്ണങ്്ള്മാ
യി10കപനരപപ്കവശിപ്്ിച്്്.11
കപനര ഡിസച്ാർജ് നചയത്്
തിര്വേന്്പ്രംനമഡിക്്ൽ
കോകളജിൽ17കപരം്ജേറൽ
ആശ്പപത്ിയിൽ7കപരം്എ
സ.്എ.റ്്ി ആശ്പപത്ിയിൽ 2
കപരം്കപര്ർക്്ടമാേസികാ
കോരയ് കകപന്്്ത്്ിൽ ഒരാളം്
വിവിധസവ്കാരയ്ആശ്പപത്ി
കളിൽ16കപരം്ഉൾനപ്്നട43
കപർജില്്യിൽആശ്പപത്ിക
ളിൽചികിത്്യില്ണ്്്.ജില്്യി
ൽകഴിഞ്് ദിവസം  കോരം
സ്്ിരീകരിച്്വർക്്ലപ്ത്്
ൻചന്്സവ്കദശിതിര്വേന്്

പ്
രം നമഡിക്്ൽ

കോകളജിൽ ചികിത്്യിലാ
ണ.്അകദ്്ഹത്്ിന്്്റ്ട്്്മാപ്്്
തയാറാക്ന്്്. അകദ്്ഹവ്മാ
യിഅട്ത്്്ഇടപഴകിയിട്്്ള്്
ക്ടം്ബാംരങ്്ള്നടപസ്വംപ
രികോധേയക്്്ായിഎട്ത്്്.
കോട്്യത്്് കോസിറ്്ീവായ
ആൾകോലിനചയത്ിര്ന്്ജി
ല്്യിനലസവ്കാരയ്ആശ്പപത്ി
യിൽ സമ്്ർക്്ം ഉണ്്ായിട്്്
ള്്കോക്്ർമാർ,മറ്്്സ്്്്ാഫ്ക
ൾ,കോരികൾഎന്്ിവനരക

നണ്്ത്്ി കോരേിരീക്്ണ
ത്്ിലാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ജില്്യിൽ
ഇകപ്്ൾരണ്്്കപരാണ്കോര
ബാധിതർ.കര്തൽേിരീ
ക്്ണത്്ിോയി മാർ ഇ
വാേികോസ് കോസ്്്്ലി
ൽ72കപനരതാമസിപ്്ി
ച്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്നല36സാ
മ്്ിള്കൾ പരികോധേ
യക്്്ായിഅയച്്്. ഇന്്
നല ലഭിച്് 34 പരികോധ
ോഫലംനേരറ്്ീവാണ.്അമ
രവിള, കോഴിവിള,ഇഞ്്ിവി
ള,ആറ്കാണി,നവള്്റട,നേ
ട്്,കാരകക്്ണംകന്്്മാമ്ട,്
ആറ്്്പ്റം,തട്്ത്്്മല,കാപ്്ി
ൽ,മടത്്റഎന്്ിവിടങ്്ളിലാ
യി 5918 വാഹേങ്്ളിനല
10187യാപത്ക്്ാനരസ്പക്ീേിം
ഗ്േടത്്ി.കോവിഡ്19മായി
ബന്്നപ്്ട്്്എനന്്ങ്്ിലം്തര
ത്്ിൽമാേസികപപ്യാസങ്്
ൾകേരിട്്ാൽ9846854844എ
ന്്േമ്്രികലക്്്വിളിക്്ാവ്
ന്്താണ.്കൗൺസലിംഗ്കസ
വേത്്ിോയി രാവിനല 9 മ
ണിമ്തൽഷവകിട്്്4മണിവ
നരവിളിക്്ാവ്ന്്താണ.്

തിര്വനന്്പ്രംജില്്ാആയ്രഷവേ
കോവിഡ്കറസഷ്ൊൺസ്കസലര്രീകരിച്്്
തിര്വേന്്പ്രം:നോവിഡ്
19നേതിനരയ്ള്്രക്്ാപപ്വ
ർത്്േങ്്ൾശക്്ിനപ്്ട്ത്്്
ന്്തിന്്്യം്ഏകീക്തര്പ
ത്്ിലാക്്്ന്്തിന്്്യം്ഭാര
മായിആയ്ർകവദനറസക്ോ
ൻസ്നസൽതിര്വേന്്പ്രം
ജില്്യിൽേിലവിൽവന്്്.
ജില്്യിൽ നോവിഡ് 19

സംബന്്ിച്്ആയ്ർകവദപപ്
തികോധപപ്വർത്്േങ്്ൾേട
പ്്ിലാക്്്ന്്ത്ഈസമിതിയ്
നടേിർകദ്്ശപപ്കാരംആയിരി
ക്്്ം.തിര്വേന്്പ്രംജില്്ാ
നമഡിക്്ൽ ഓഫീസർ കോ.
കോബർട്്്രാജ്നചയർമാോയ
സമിതിയിൽ ജില്്ാ പഞ്്ായ
ത്്്ആകോരയ്സ്്്്ാ്്്ിങ് ക
മ്്ിറ്്ി നചയർമാൻ രഞജ്ിത,്
ോേണൽ ആയ്േ് മിേൻ
ഡിസപ്ട്ിക്്്കപ്ോപര്ാംമാകേജ
ർ കോ. ഷേജ,് നസപക്ട്്റി
കയറ്്ിനലസീേിയർനമഡിക്്

ൽഓഫീസർകോ.ശിവക്മാ
രി,ആയ്ർകവദകോകളജിനല
റിട്്കയർഡ് നപ്ോഫ.കോ. വി
ദയ്ാധരൻ,റിട്്കയഡ്നപ്ോഫ.
കോ.കജ്ോതിലാൽ,എഎംഎ
ഐ സംസ്്ാേ ഷവസ് പപ്
സിഡ്്്്കോ.ലീേ.സി.ഡി,പ
ങ്്ജകസത്്രി ആയ്ർകവദ
കോകളജിനലഅസി.നപ്ോഫ.
കോ.മേീേ്എന്്ിവർഅംര
ങ്്ളായം്കോ.േിജിവത്്ൻ
കോർഡികേറ്്റ്മായാണ് സ
മിതിയ്നടപപ്വർത്്േം.
ജില്്യിനല117ആയ്ർകവദ
സ്്ാപേങ്്ളിലം്ആയ്ർര
ക്്ാ ക്്ിേിക്്്കൾപ്ർത്്ീ
കരിച്്് വര്ന്്്. ആയ്ർ ര
ക്്ാക്്ിേിക്്്കൾവഴിജേ
ങ്്ൾക്്്ആവശയ്മായമാർര
േിർകദശങ്്ൾ, പപ്തികോധ
ഔേധങ്്ൾ എന്്ിവ ലഭി
ക്്്ന്്താണ.്

അതിര്്ത്്ിപര്ഷേശങ്്ളില്്സ്രക്്
ശക്്മാക്്ികോല്്ംറ്റല്്കൊലീസ്
നോട്്ാരക്്ര:നോവിഡ1്9
വയ്ാപേംതടയ്ന്്തിോയി
ഏർ്്നപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ളള കോ
ക്്്ഡൗണിന്്് പശ്്ാത്്
ലത്്ിൽ്് ഓറഞ്്് കോണി
ല്ളള നോല്്ം റ്റൽ്് ജില്്
യിൽ്് അതിർ്്ത്്ി പപ്കദശ
ങ്്ളിനലസ്രക്്ാപക്മീകര
ണങ്്ൾ്് നതക്്ൻ്് കമഖലാ
ഐ.ജിഹർേിതഅട്്ല്്്രി
യ്നടകേത്തവ്ത്്ിൽവില
യിര്ത്്ി. ഇന്്നല  രാവി
നലക്ളത്്്പ്്്ഴയിലം്ആ
രയ്ൻ്്കാവിലം്സന്്ർ്്ശേം
േടത്്ിയഐ.ജിഹർ്്േിത
അട്്ല്്്രികോട്്്സക്ോട്്്ക

ളിൽ്്ആള്കൾ്്തമ്്ില്ളള
സമ്്ർ്്ക്്ംഒഴിവാക്്്ന്്തി
ന്സവ്ീകരികക്്ണ്്മാർ്്ഗ്്േി
ർ്്കദ്്ശങ്്ൾ്്ചർ്്ച്്നചയത്.്
അന്്ർ്്സംസ്്ാേവാഹേ
പരികോധേ കർ്്ശേമാ
ക്്ാനം് കോർ്്ഡർ്് നച
ക്്ിംഗ്പാസ്ഡിജിറ്്ൽ്്സം
വിധാേത്്ികലക്്് മാറ്്്ന്്
തിന്ളളേടപടികൾസവ്ീക
രിക്്്ന്്തിന്ള്് േിർകദ്്
ശംസവ്ീകരിച്്്.വാഹേപ
രികോധേകൾ്് കർ്്ശേമാ
ക്്ി . അോവശയ്യാപത്ിക
നര േിയപന്്്ിച്്് കോട്്്
സക്ോട്്്കളിൽ്്കർ്്ശേേി

യപന്്്ണങ്്ൾ്് ഏർ്്നപ്്ട്
ത്്ി.നോല്്ംറ്റൽ്്ജില്്യി
ൽ്് നവളളിയാഴച് കോക്്്
ഡൗൺ്്േിയമലംഘേവ്മാ
യിബന്്നപ്്ട്്്229കകസ്
കൾ്്രജിസ്്്്ർ്്നചയത്.്240
കപനരഅറസ്്്്്നചയത്.്207
വാഹേങ്്ൾ്് പിടിനച്്ട്
ത്്്. ജില്്യിനല കോട്്്
സക്ോട്്്പപ്കദശങ്്ളിൽ്്യാ
നോര്വിധഇളവ്കളം്േ
ൽ്്കാനത ശക്്മായസ്ര
ക്്ാ പക്മീകരണങ്്ൾ്് ഏ
ർ്്നപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ളളതായി
ജില്്ാനോലീസ്കമധാവിഹ
രിശങ്്ർ്്അറിയിച്്്.

കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ൻഅടച്്്പ്ട്്ി;
പര്തിഷേധവ്മായിയ്ത്്്ഷോൺപര്സ്
പാറശാല:പാറശ്്ാലപഞ്്ായത്്ി
ന്്്കീഴിൽപപ്വർത്്ിച്്്വന്്ക
മ്്്യ്ണിറ്്ിഅട്ക്്ളസാമ്്ത്്ിക
പപ്തിസന്്ികാരണംഅടച്്്പ്
ട്്ി.സംഭവത്്ിൽയ്ത്്്കോൺപര്
സ്്്പാറശാല മണ്്ലംകമ്്റ്്ിയ്
നട കേത്തവ്ത്്ിൽ പഞ്്ായത്്്
ഓഫീസിന്മ്ന്്ിൽപപ്തികേധസ
മരംേടത്്ി.
പഞ്്ായത്്ിനല 23 വാർഡ്ക
ളികലക്്ായി ഇവിടനത്് സമ്ഹ
അട്ക്്ളയിൽേിന്്്ംദിേംപപ്തി
600ഓളംകപർക്്ാണ്രണ്്്കേരം
ഭക്്ണംപാചകംനചയത്്വിതര
ണംനചയത്്നവന്്ത.്ഇതിോയി
പഞ്്ായത്്് ഫണ്്് തനന്് വിേി

കോരിക്്ാോണ് േിർകദ്്ശനമങ്്ി
ലം്പാറശ്്ാലയിനലവിവിധസന്്
ദ്്സംഘടേകളം്,വിവിധരാപട്്്ീ
യകേത്തവ്വം്വൻകോതിൽസ
ഹായങ്്ൾ േൽകിയിര്ന്്്. എ
ന്്ാൽസാമ്്ത്്ിക പപ്തിസന്്ി
ര്ക്്മായതിനേത്ടർന്്ാണ്കി
ച്്ൺഅടച്്്പ്ട്്ിയനതന്്ാണ്പ
ഞ്്ായത്്്അധിക്തർപറയ്ന്്
ത.്
കോകഡ്ൗണിൽകഴിയ്ന്്േി
ർധേർക്്്അടിയന്്രമായിഭക്്
ണംവിതരണംനചയ്്ാൻകവണ്്േ
ടപടികൾസവ്ീകരിക്്ണനമന്്്യ്
ത്്്കോൺപര്സ,്പാറശ്്ാലമണ്്
ലംകമ്്റ്്ിആവശയ്നപ്്ട്്്.
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സി.പി.ഷഞോജ്
പഴെനുുുർ:ഞോകുഡൗൺ
കാലതുു്വീടുുിലുളുുപാഴുവ
സ്തുകുുളിൽതനുുുകരകൗ
ശലവിയുയകള മിനുകുുിനെ
ടുതുു് കൗതുകമാവുകൊ
ണുഈകാെികഅധുയാപി
ക.വെഞുകുതുുറപനുുികുുുഴി
വീടു ുിൽ കുഷ്ണയാസിനുുു
ഭാരുയഅജിതൊണു ഞോകു
ഡൗണിനുുു വിരസതകള
ഒഴിവാകുുാൻവീടുുിനലപണി
കള കഴിഞുുുളുു വിപുശമ
ഞവളകളിൽ ഉപഞോഗശു
നുയമാെ തീപുുടു ുി കപുു്,
സ്ഞൊചുു്,ോകുു്നുലു,പഴ
െനുയുസ് ഞപപുുർ,പഴെമാ
സിക,പഴെകുപുുികളതുെ
ങുുിെവ നൊണുു് വർണുു
കവവിയുയമാെ കരകൗശല
വിസ്മെങുുള തീർകുുുനുു
തു.
ജി യുപിഎസ്മാെനുുുർ,
ജിയുപിഎസ്കുതുുാമുുു
ളുുിഎനുുിസ്കുുുളുകളിൽ
കാെികാധുയാപികൊെി

ഞോലിനേയുതുനൊണുുിരി
കുുുനുുഅജിത െീചുുർവീടു ുി
ലുണുുാെിരുനുുപാഴുവസ്തു
കുുളാെസ്ഞൊചുു്നൊണുു്
ഉണുുാകുുിനെടുതുുവാഴപഴ
കുല,തീപുുടുുികമുുുനൊണുുു
ണുുാകുുിെ ഫുുവർ ഞവയുസ്,
ോകുു്നുലുനൊണുു്പുകുുു
െ,പഴെകുപുുികളിൽവർ
ണുുംവിതറിഫുുവർഞവയുസ്,
ഞപപുുർ നൊണുുുണുുാകുുിെ
ഹാുുു്രാഗു,ഞപഴുസ്,കസ
കുുിള തുെങുുി ഇരുപഞോ
ളംതരംവസ്തുകുുളാണുെീ
ചുുർനിർമിചുുിരികുുുനുുതു.
ഈകരകൗശലനിർമിതിക
ളകണുു്രനുുുകുുളുംസു
ഹുതുുുകളും ഇതുഞൊനല
കരകൗശലവിയുയകളഉണുുാ
കുുി തുെങുുി. പിഡബുുിയു
ഞൊൺപുൊകുറുുറാെഭർതുുാ
വു പി.നക.കുഷ്ണയാസും,
വിയുയാർഥികളാെമകുുളജി
ഷ്ണുവും വർഷയും ഞുപൊ
തുുാഹനവുമാെി കുനെയു
ണുു്.

കലയിൽകൗത്കമായികായികാധയ്ാരിക

അജിതെീച്്ർൊഴ്വസത്്ക്്ളിൽനിർമിച്്കരകൗശെങ്്ള്മായി

സ്ടപേൽപാര്ക്ജ്
നൊടുങുുലുുുർ: നൊടുങുുലുുുർ
ൌൺ സഹകരണ രാകുുിൽ
നകാവിഡുസ്നപഷൽപാഞുകു
ജു.പുപവാസികളാെസഹകാരി
കളകുു്49000രുപവനരനാലു
ശതമാനം പലിശനിരകുുിൽ
സവുർണപണെവായപുനൽകു
നമനുു്രാകുു് നേെർമാൻനക 
ജിശിവാനദുുൻഅറിെിചുു.ുമറുുു
ളുുവരുനെസുവർണവായുപ6ശ
തമാനംആകുുികുറചുുുനൊണുു്
50000രുപവനരനൽകുനുുതാ
ണു.
രാകുു്അംഗങുുളകുു്പരസപ്ര
ജാമുയതുുിൽ6ശതമാനംപലിശ
നിരകുുിൽ5000രുപയുനെവാ
യുപകുു് അഞപകുുികുുാവുനുു
താണു.ജുൺ30വനരഈആ
നുകുലുയ വായുപയുകുു് അഞപ
കുുികുുാവുനുുതാണുജുൺ30
വനരരാകുുിനലവായുപകളിൽ
പിഴ പലിശഈൊകുുുനുുതലുു.
കുതുയമാെിവായുപതിരിചുു്അെ
യുകുുുനുുവർകുു് നിലവിലുളുു
റിഞരറുു്തുെരുനുുതാണു.
പച്്ക്്റിേിറ്്്വിതരണം
നൊടുങുുലുുുർ. നഗരസഭ കൗ
ൺസിലർ സുവനുും നേലവിൽ
വാർഡിനലമുഴുവൻജനങുുള
കുുുംപചുുകുുറികിറുു്വിതരണം
നെതുുി.കൗൺസിലർഎം.എ
സ്.വിനെകുമാറാണു വാർഡി
നലമുഴുവൻവീടുകളിഞലകുുും
പചുുകുുറി കിറുുുകള നൽകിെ
തു.16ഇനംപചുുകുുറികളഅെ
ങുുിെതാെിരുനുുുകിറുു്.
ഇതുരണുുരെണുുിഞലനറതുകുും
വരുനുു പചുുകുുറികളാണു 510
വീടുകളിഞലകുു് നൽകിെതു.ന
ഗരസഭനേെർമാൻനകആർ
കജപുതൻ വിതരഞോദുഘാെ
നം നിർവുുഹിചുുു. സിപിഎം
ഞോകുുൽനസപുകടുുറിസി.വി.ഉ
ണുുികുുുഷ്ണൻഅധുയകുുതവ
ഹിചുുു.എം.എസ്.വിനെകുമാ
ർ,വി.എസ്.രാഞജഷ്,നകഎസ്
സിജിതുു്എനുുിവർ പുപസംഗി
ചുുു.
വിതരണംടെയ്ത്
വെകുുാഞുചുരി:നാെർസർവീ
സ്നോകസറുുികുുുകീഴിലുളുു
അധുയാപകസംഘെനൊെഡ
ഞോപുകാറുുികുസ്കുളെീഞുചുഴുസ്
അഞോസിഞെഷൻ ജിലുുാ ക
മുുിറുുിനകാവിഡുപുപതിഞോധപുപ
വർതുുനങുുള നെതുുുനുു ജി
ലുുാആശുപപുതിെിനലഞോകുറുു
ർമാർഉളനുപുനെയുളുുആഞോ
ഗുയപുപവർതുുകർകുു്മാസ്കുക
ളുംഹാൻഡുസാനികറുുസറുക
ളുംസൗജനുയമാെി വിതരണം
നേയുതു.ഡി.എസ്.െി.എഉതുു
രഞമഖലാനസപുകടുുറിെി.മഞോര
മെിൽനിനുു്ആശുപപുതിസു
പുപണുു്ഞോ.രിനുുുഞോമസ്നമ
ഡികുുൽകിറുു്ഏറുുുവാങുുി.

വെകുുാഞുചുരി:നഗരസഭെിൽ
കുെിനവളളം വിതരണം നേ
യുതതു മാരകമാെ ഞൊളി
ഞോംരാകുറുുീരിെഅെങുുിെ
വയുംമറുുുആവശുയങുുളകുു്ഉ
പഞോഗികുുാൻ പറുുാതുു നവ
ളുും നൽകിെതിനു നെപെി
ആവശുയനുപുടുു് പുപതിപകുുകൗ
ൺസിലർമാർനഗരസഭകുു്മു
നുുിൽ കുതുുിെിരിപുു് സമരം
നെതുുി.നൊതുജനങുുളകുു്
വിതരണംനേഞുയുണുുകുെിനവ
ളുുംഉപഞോഗുയമാഞോനെനുു്
ഉറപുു്വരുതുുിെഞശഷംമാപുത
നമ വിതരണം നേയുുാവു എ
നുുിരിനുകുമാർചുു്3മുതൽകാ
ഞുുിരഞുകുടു സുവകാരുയ വുയ
കുുിയുനെകിണറിൽനിനുുും
കുെിനവളുുവിതരണംആരം
ഭിചുുുവിതരണംതുെങുുിെഞശ
ഷംനവളുുംവാടുുർഅഞോറിറുുി

യുനെനെസുുു ുിങുു്ഞകപുദുുതുുിൽ
നെസുുു ുിങുുിനെചുുുനവളുുംഉപ
ഞോഗുയമലുുഎനുുറിഞുപുർടുു്ല
ഭിചുുിടുുുംഅതു പുഴുതുുിനവചുു്
വീണുുും14യിവസം20-വനര
ആ കിണറുുിൽ നിനുുും നവ
ളുും വിതരണം നേയുതു റി
ഞുപുർടുു് പുറതുു് വനുുഞുപുള
നിവുതുുിഇലുുാനതവിതരണം
നിർതുുിനവചുുു.ഒരുസിപിഎം
കൗൺസിലറുനെരിനാമിൊ
െിടു ുാണുഎടുകുുുനുുകിണറി
നുുുഉെമപുപവർതുുികുുുനുുതു.
കഴിഞുുവർഷം32ലകുുംരു
പകുുാണു നവളുും വിതരണം
നേയുതതു, അതും ഇഞത കി
ണറിൽനിനുുുമാണു.75%നവ
ളുുംവിതരണംനേയുതതുപക
ർചുുവുയാധിനെഞനരിൊൻരാ
ജുയം ഒറുുനുകുടു ുാെി ഞൊരാടു
ഞുപുള വെകുുാഞുചുരി നഗര

സഭ ആനരയും അറിെികുുാ
നതകഴിഞുുവർഷനുതുകുുാ
ളഉെർനുുനിരകുുിൽമാരക
മാെഅസുഖംവരാൻസാധുയ
തയുളുുരാകുറുുീരിെകലർനുു
നവളുുംവിതരണംനേയുതതു
കുറുുകരമാണു നഗരസഭനുകു
തിഞര നൊതുജനാഞോഗുയ നി
െമപുപകാരവുംപുകിമിനൽനെ
പെി പുപകാരവും ഞകനസടുകുു
ണനമനുു്ആഞോപിചുു് പുപതിപ
കുുകൗൺസിലർമാർപരാതി
ആവശുയനുപുടുു്നഗരസഭകുു്മു
നുുിൽ കുതുുിെിരിപുു് സമരം
നെതുുി.നഗരസഭകൗൺസി
ലർമാരാെനകഅജിതുകുമാ
ർ,സിനുുുസുപുരമണുയൻ,െി 
വിസണുുി,കസറാരാനു,നി
ഷ സുനിൽ, പുപിൻസ് േിറെ
തുു്,ഷാനവാസ്ഞനതുതുവംന
ൽകി.

വടക്്ാശ്ച്രിനരരസഭയിൽ
പ്രതിരക്്ത്്ിട്്്ക്ത്്ിയിര്പ്്്സമരം

വെകുുഞുചുരി:കിഴകുുഞുചുരിമലഞോരഞമഖലെിൽവീണുുുംകാടുുാ
നെിറങുുി.നൊവുുാഴുേപാപുതകുുണുുംകകതകുുൽഉറവുഭാഗങുുളി
ൽകാടുുാനെിറങുുിെതു.കണചുുിപരുതപാപുതകുുണുുംകകതകുുൽ
ഉറവിനലഊനുുുപാലതുുികുുൽനരനുുിയുനെപറപുുിലുംസമീപ
നുതുപറമുുുകളിലുംഇറങുുിെകാടുുാനകളപറപുുിലുളുുനതങുുു
കളുംവാഴമറുുുകുഷികളഎലുുാംപുർണമാെിനശിപുുിചുുു.ആന
ശലുയംരുകുുമാെതിനനതുെർനുു്അധികാരികളകുു്നിരവധിത
വണപരാതിനൽകിെിടുുുംപരിഹാരമാെിലുു.കിഴകുുഞുചുരിമല
ഞോരഞമഖലെിൽകണചുുിപരുതെിലും,പാലകുുുഴിെിലുംകാടുുാ
നശലുയംവുയാപകമാെിടുുുണുു്.

ൊഗത്ക്്ണ്്ംകകതക്്ൽഉറവിൽകാട്്ാനകാർഷികവിളകൾന
ശിപ്്ിച്്കപ്്ൾ

മലരോരരമഖലയിൽോട്്ാനയിറങ്്ി

വെകുുാഞുചുരി.കുഷിഭുമിമണുുിടുു്നികതുുിനകടുുിെനിർമാണംന
െതുുുനുുതിൽകർഷകസംഘംവെകുുാഞുചുരിഏരിെകമുുറുുിപുപ
തിഞഷധിചുുു.നതകുുുംകരപചുുാെതുുിനലകരുമപുതവിഞുലുജുപുപഞയ
ശതുു്നേപുുറേിറപാലതുുിനുഓരംഞേർനുുുളുുകുഷിഭുമിെിലാ
ണുനിർമാണംനെകുുുനുുതു.പചുുാെതുുിനുുുഞുറുുുപുു്നമഞുമുലം
ഘിചുുാണുഞോകുഡൗണിനുുുമറവിൽനിർമാണംതുെരാനുളുുപശു
മം.മണുുുതുുിഞമനാഞുചുരിഞോസാണുഈഅനധികുതനിർമാ
ണംനെതുുുനുുതു.ഇഞുദുഹതുുിനനതിഞരകർശനനെപെിസുവീകരി
കുുണനമനുുുംകുഷിഭുമിതിരിചുുുപിെികുുണനമനുുുംകർഷകസം
ഘംവെകുുാഞുചുരിഏരിെനസപുകടുുറിെി.വി.സുനിൽകുമാർആവ
ശുയനുപുടുുു.അലുുാതുുപകുുംശകുുമാെപുപഞുഷുഭംആരംഭികുുുനമ
നുുുംഅഞുദുഹംപറഞുുു.സുനിൽകുമാറിനോപുുംകർഷകസം
ഘംമണലിതുുറവിഞുലുജുനസപുകടുുറിരി.ഷിറാസ്,ഞോെിുുു്നസ
പുകടുുറിഎ.എഫു.റിഞുുുഎനുുിവരുംസുുലംസദുുർശിചുുു.

പോവിഡിപ്്്മറവിൽക്ഷിഭ്മിനികത്്ിപകട്്ിെംനിർമിക്്്ന്്്

ക്േിഭ്മിനിേത്്ിടേട്്ിെനിർമാണം

ഗ്ണനിലവാരംക്റഞ്്
അരിവിതരണത്്ിടനതിരരപ്പതിരേധം
ോലകുുുെി:പുപധാനമപുനുുിയുനെനിർഞയശപുപകാരംഞകപുദുുസർകുുാ
ർകുടുംരതുുിനലഓഞോഅംഗങുുളകുുുംനൽകുനുുതുവിലകുറ
ഞുുഞറഷനരി.ോലകുുുെിസകുലുഓഫീസിനുകീഴിനലഞറഷൻ
കെകളിൽഗുണനിലവാരംകുറഞുുഅരിവിതരണംനേയുുുനുുതി
നനതിഞരപുപതിഞഷധവുമാെിരിനജപി.ഞകപുദുുസർകുുാർവിതര
ണംനേയുുുനുുഗുണനിലവാരംഉളുുഅരികുു്പകരംഞകരളതുുി
നലഞോഡൗണുകളിൽനകടുുികുുിെകുുുനുുപഴകിെഅരിൊണുവി
തരണംനേയുുുനുുതു.ഇതുഞകപുദുുസർകുുാരിനനനൊതുസമുഹ
തുുിൽകരിവാരിഞതകുുാനുളുുേിലഉഞുയോഗസുുരുനെഗുഡാഞോ
േനൊണു.ഗുണനിലവാരംകുറഞുുഅരിഞറഷൻകെകളിൽനി
നുു്പിൻവലികുുണംഎനുുാവശുയനുപുടുു്രിനജപിഞനതാവുഷാജു
ഞോൻവഞുടുകുുാടു,നിഞോജകമണുുലംപുപസിഡുുു്സജീവുപളുു
തുുു.ജനറൽനസപുകടുുറിഅഡുവസജികുുുറുപുു്എനുുിവർോലകുുു
െിസനുലുഓഫീസിൽഎതുുിസനുലുഓഫീസർകുു്പരാതിനൽകി
ഇതുസംരനുുിചുു്ഞകപുദുുഭകുുുയനൊതുവിതരണവകുപുു്മപുനുുി
കുു്രിനജപിോലകുുുെിനിഞോജകമണുുലംകമുുിറുുിഇനമെിലി
ൽപരാതിനൽകി.

തുശുർ: ഞോകു ഡൗൺ കഴി
ഞുുാൽ തിരിനുചുതുുുനുു പുപ
വാസികനള നിരീകുുണതുുി
ലാകുുുനുുതിനും ഞവണുു സൗ
കരുയങുുനൊരുകുുുനുുതിനുമുള
ളജിലുുാഭരണകുെതുുിനുുുത
യുുാനറടുപുു് അവസാന ഘടുു
തുുിഞലകുു്.ജിലുുെിൽതിരിനുചു
തുുാൻസാധുയതയുളള പുപവാ
സികളുനെ എണുും കണകുുാ
കുുുനുുതിനുളളവിവരഞശഖര
ണംഇനുുനലതുെങുുി.ഇവനര
താമസിപുുികുുുനുുതിനുളള
നകാവിഡുനകെർനസുുുറുക
ളഒരുകുുുനുുതിനുളള പുപവർ
തുുനവുംഅവസാനഘടുുതുുി
ലാണു.ജിലുുെിനല പുപവാസിക
ളുനെസമപുഗമാെവിവരഞശഖ
രണം വാർഡുതലതുുിൽ രു
പീകരിചുുിടുുുളളറാപിഡുനറസ്
ഞൊൺസ് െീമുകളുനെ ഞനതു
തുവതുുിലാണു നെകുുുനുുതു.
ഞോകതുുിനുുു വിവിധ ഭാഗ
ങുുളിഞലകുു് ഞൊെിടുുുളളവരു
നെകുതുയമാെകണകുു് ഞശഖ
രികുുും. ഇതിൽ ഞോകു ഡൗ
ണിനുഞശഷംതിരിനുചുതുുുനുു
വരുനെകണനുകുടുപുു് പുപഞുതയ
കംനെതുുും.തിരിനുചുതുുുനുു
പുപവാസികളകുു്സുവനുുംവീടുുി
ൽനിരീകുുണതുുിൽകഴിയു

നുുതിനു സൗകരുയമുഞുടുഎ
നുുും പരിഞോധികുുും. കണ
നുകുടുപുുുകള26നുപുർതുുി
ൊകുുിജിലുുാതലതുുിൽഞുപകാ
ഡീകരികുുും. ഓഞോ തഞുദുശ
സുുാപനങുുളുനെയുംഅതിർ
തുുികുുുളളിൽ തിരിനുചുതുുു
നുുപുപവാസികളുനെഎണുുംഇ
പുപകാരം തിടുുനുപുടുതുുും.മെ
ങുുിനെതുുുനുുവർകുു്വിമാന
തുുാവളങുുളിൽ ആഞോഗുയപ
രിഞോധനനെതുുും. ഞോഗല
കുുണങുുളഇലുുാതുുവനരഅ
വരവരുനെ വീടുകളിൽ താമ
സിപുുികുുുനുുതിനാണുഉഞുദുശി
കുുുനുുതു.ശുേിമുറിസൗകരുയ
ഞുതുടുകുെിെകിെപുു്മുറിവീ
ടുുിലുളളവനരഅവരവരുനെവീ
ടുകളിൽ തനുനു നിരീകുുണ
തുുിലാകുുും.സുവനുുംവീടുകളി
ൽകുവാറകുുുൻസൗകരുയംഇ
ലുുാതുുവനരജിലുുാഭരണകുെം
ഒരുകുുിെിടുുുളളനകാവിഡുനക
െർ നസുുുറുകളിൽ പാർപുുി
കുുും.അസുഖരാധിതർ,ഗർ
ഭിണികള, വഞോജനങുുള,
കുടുുികളഎനുുിവരുളള വീടു
കളിലും നാടുുിനലതുുുനുു പുപ
വാസികനള താമസിപുുികുുിലുു.
ഇവനരയും നകെർ നസുുുർ
റുമുകളിഞലകുു് മാറുുും. പനി,

ചുമ,ശുവാസതെസംതുെങുുിെ
ഞോഗലകുുണങുുളപുപകെിപുുി
കുുുനുുവനരനകെർനസുുുറു
കളിൽ പുപഞുതയകം നിരീകുുി
കുുും.വിമാനതുുാവളതുുിനല
ആഞോഗുയപരിഞോധനെിൽ
നകാവിഡു സംശെം ഞോനുുു
വനര ഞനരിടുു് ആശുപപുതിെി
ഞലകുു് മാറുുും.വിഞയശങുുളിൽ
ആെമാർ, വീടുുുഞോലികുുാർ

എനുുിങുുനന തുചുുവരുമാന
തുുിനു ഞോലിനേയുതവരും
സുവനുുംവീടുകളിൽസൗകരുയ
മിലുുാതുുവരുമാെവനിതകള
കുു് പുപഞുതയക സൗകരുയം ഒരു
കുുും.വീടുകളിഞലകുു്ഞൊകാ
നത സുവനുും നേലവിൽ പുറ
തുു് താമസികുുാൻആപുഗഹം
പുപകെിപുുികുുുനുുവർകുു്പണം
നൽകിതാമസികുുുനുുതിനുള

ള സൗകരുയവും ഉറപുുു വരു
തുുും.35ഓളംറിഞോർടുുുകള
ഇതിനാെി ഒരുകുുും.നകാവി
ഡുനകെർനസുുുറുകളഒരു
കുുുനുുപുപവർതുുനങുുളഅവ
സാനഘടുുതുുിലാണു.ഗുരുവാ
യുർ,തുശുർ, മുരിങുുുർതുെ
ങുുിെവിവിധപുപഞയശങുുളിലാ
െി4000ഓളംനിരീകുുണമു
റികളഒരുകുുുനുുതിനുളളത
യുുാനറടുപുു്അതിഞവഗംപുഞോ
ഗമികുുുകൊണു.വാർഡുതല
തുുിൽ ഞശഖരികുുുനുു വിവര
ങുുള ഞമഖലാെിസുുാനതുുി
ലും ജിലുുാെിസുുാനതുുിലും
ഞുപകാഡീകരികുുും.നഗരസഭക
ളിഞലയും ഞൊർപുുഞറഷനിഞല
യുംവിവരഞശഖരണതുുിനുജി
ലുുാവകുപുുദുുുയകുുർകുു്ഞോഡ
ൽഓഫീസർമാരാെിചുമതല
നൽകിെിടുുുണുു്.അപുുഞലറുു്അ
ഞോറിറുുിനഡപുയുടുുികലകുറുുർ
നകമധുവിനാണുപുപവാസിനി
രീകുുണസംവിധാനതുുിനുുു
നൊതുചുമതല.അടുതുുആ
ഴുേഞോനെപുപവാസികളുനെമ
െങുുിവരവുമാെി രനുുനുപുടുു
എലുുാപുകമീകരണങുുളുംപുർ
തുുിൊകുുുനമനുു് ജിലുുാ കല
കുറുുർഎസ്ഷാനവാസ്അറി
െിചുുു.

പര്വാസികള്ടടതിരിച്്്വരവ:്
തയ്്ാറെട്ത്്്ത്ശ്ർ

കൊട്ങ്്ല്്്ർ:സ്പുപിംകുുർഅ
ഴിമതിനുകുതിഞരയുതുു് ഞൊ
ൺപുഗസിനുുുഞനതുതുവതുുിൽ
പുപതിഞഷധ സമരം നെതുുി.
സ്പുപിംകുുർ ഞകസിൽ മുഖുയമ
പുനുുിഅഞുനവഷണം പുപഖുയാപി
കുുണംഎനുുാവശുയനുപുടുുുനൊ
ണുു്യുതുു് ഞൊൺപുഗസ്സം
സുുാനവുയാപകമാെിനെതുുു
നുുസമരപരിപാെിയുനെഭാഗ
മാൊണു പുപതിഞഷധംനെനുു
തു.നൊടുങുുലുുുർമണുുലതുുി
നല5ഞകപുദുുങുുളിൽപുപതിഞഷ
ധങുുളസംഘെിപുുിചുുു.നൊടു
ങുുലുുുർമണുുലം പുപസിഡുുു്
നിഷാഫു കുരുയാപുുിളുുിയുനെ
അധുയകുുതെിൽഞോകുസഭാ
മണുുലംപുപസിഡുുു്ഡിൽഷ
ൻ നൊഞുടുകുുാടു ഉദുഘാെനം
നേയുതു.ഞുലുകുു്കവസ്പുപ
സിഡുുു്നകപിസുനിൽകു
മാർ മുഖുയ പുപഭാഷണവു നെ
തുുി.കയുപമംഗലംനിഞോജ
കമണുുലംകമുുറു ുിയുനെഞന
തുതുവതുുിൽ എെവിലങുുിൽ
നെനുുസമരംഡി.സി.സി.ജന
റൽനസപുകടുുറിപി.എചുു്.മഞഹ
ഷ്ഉദുഘാെനംനേയുതു.മണുു

ലംപുപസിഡുുു്പി.എ.മനാഫു
അധുയകുുതവഹിചുുു.
ഇരിങ്്ാലക്്്ട: യുതുു് ഞൊ
ൺപുഗസ് ഇരിങുുാലകുുുെ മ
ണുുലം കമുുിറു ുിയുനെ ഞനതു
തുവതുുിൽ പുപതിഞഷധസമരം
നെതുുി. മണുുലതുുിനല 16
ഞകപുദുുങുുളിൽ മുനുു് പുപവർ
തുുകനര വീതം അണിനിര
തുുിഞോകുു്ഡൗൺനിർഞയശ
ങുുള പാലിചുുാെിരുനുുു സമ
രം."സമരഞുതുനൊപുുംകരുത
ലും"എനുുയുതുു്ഞൊൺപുഗ
സ് സംസുുാന പുപസിഡണുുി
നുുുആഹുവാനപുപകാരം25പ
ചുുകുുറികിറുുുകളവീതംനഗര
തുുിനല4അനാഥാലെങുുള
കുു്യുതുു്ഞൊൺപുഗസ്നൽ
കി.
യുതുു്ഞൊൺപുഗസ്ജിലുുാജ
നറൽനസപുകടുുറിഅസറുദുുീൻ
കളകുുാടുു്,നിഞോ.മണുുലംപുപ
സിഡുുു് വിരിൻ നവളുുെ
തുു്തുെങുുിെവർ ഞനതുതുവം
നൽകി.
മാള: മാളെിൽയുതുു്ഞൊൺ
പുഗസ്നിഞോജകമണുുലംപുപ
സിഡുുു്അഡുവ.വി.എസ്അ

രുൺരാജുസമരംഉദുഘാെനം
നേയുതു.ഷിഞുുുഎൊടുുുകുുാ
രൻ,ഷിഖിൽോഞുകു,വിന
െൻകാവനാടുഎനുുിവർപ
നുകുടുതുുു.യുതുു് ഞൊൺപുഗ
സ് ജിലുുാ നസപുകടു ുറി പുപതീഷ്
കുമാർ അനുുമനെെിൽ ഉ
ദുഘാെനംനേയുതു.നക.എസ്
യു ജിലുുാ നസപുകടു ുറി ഹകുുീം
ഇകുരാൽ, മണുുലം യുതുു്
ഞൊൺപുഗസ്പുപസിഡൻറുമാ

രാെ നിഷാഫു കുരുയാപുുിളുുി,
എ.എമുസമിലുുു,നക.പിപുപജീ
ഷ്,ഷനൽ,ഹഫീസ്,ഞോരി
എനുുിവർഞനതുതുവംനൽകി.
കിഴക്്ഞച്്രി: കിഴകുുഞുചുരി
പചുുാെതുുിനുമുൻപിൽനെ
നുു നിൽപുു് സമരം യുതുു്
ഞൊൺപുഗസ്ഞനതാവുഞോരി
ൻനൊനുുലനിൽപുു്സമരംഉ
ദുഘാെനംനിർവഹിചുുു.അഷറ
ഫു.ഐഎംഅധുയകുുതവഹി

ചുുു.താഹ.എ,അബുതാഹിർ.
എ,തൻസീർ.െിഎ,ഫാെിസ്.
പിഎം,നൗഫൽ.എൻ,നിതി
ൻഎനുുിവർസമരതുുിൽപ
നുകുടുതുുു.
കൊടകര: യുതുു് ഞൊൺപുഗ
സിനുുു ആഭിമുഖുയതുുിൽ
നൊെകരപചുുാെതുുിനല 5
ഇെങുുളിൽ പുപതിഞഷധ പരി
പാെിസംഘെിപുുിചുുു.നൊെകര
മണുുലംപുപസിഡുുു്എം.നക.
കഷൻഉദുഘാെനംനേയുതു.
ഞൊൺപുഗസ്ഞുലുകുു്കവസ്
പുപസിഡൻറുസയാശിവൻകു
റുവതുു്, നഡൽജിതുു് നെർ
ഞളലിഎനുുിവർഞനതുതുവംന
ൽകി.
വിവിധ ഞകപുദുുങുുളിൽ ഞൊ
ൺപുഗസ്,യുതുു്ഞൊൺപുഗസ്
ഞനതാകുുളാെഇ.ഗിരീശൻ,വ
ർഗീസ്മാസുുു ുർ,വിനെൻഞോ
ടുുാപുുിളളി, വി.എം.ആുുുണി,
ആൻസിജിഞുുു,പി.നക.അ
രുൺകുമാർ,വി.ആർ.രഞുജി
തുു്,ജസുുു ുിൻനൊനുുിനിഞുശുരി,
എൻ.ഡി. രാജീവു, നക.നജ.
ഞോഞോൻ, സിഞോ മാതുുള
എനുുിവർഞനതുതുവംനൽകി.

സപ്ര്ിംക്്ർ:പര്തിശേധവ്മായിയ്ത്്ശ്ോൺപര്സ്

ഇരിങ്്ാെക്്്െയിൽയ്ത്്്കോൺഗര്സ്നെത്്ിയഗെ്തികഷധ
സമരം

വാർഡ്തലവിവരശേഖരണംത്ടങ്്ി

പ്പതിരോധമര്ന്്്േൾ
വിതരണംടെയ്ത്
ഇരിങുുാലകുുുെ: മഹാമാരിയു
നെസമെതുുുംസുവനുും പുപവർ
തുുനഞമഖലെിൽസജീവമാെി
നിലനൊളുുുനുുമാധുയമപുപവർ
തുുകർകുു്പുപതിഞോധമരുനുുു
കളുമാെിആയുർരകുുാകുുിനി
കുു.്സർകുുാർആയുഷ്വകുപുുി
ൻ്നറകീഴിൽരുപീകരിചുുഞുസുുുറുു്
ആയുർഞവയനകാവിഡു19നറ
സ്ഞൊൺസ് നസലുുിൻ്നറആ
ഭിമുഖുയതുുിൽ നഗരസഭയുനെ
സഹാെഞുതുനെഗവ.ആയുർ
ഞവയആശുപപുതിനെതുുിവരു
നുു ആയുർരകുുാകുുീനികുുിൽ
നിനുുുമാണുമരുനുുുകളവിതര
ണംനേയുതതു.
നഗരസഭ നേെർഞപഴുസൺ
നിമുയ ഷിജു ഉദുഘാെനം നേ
യുതു. പുപസുു് കുുബു പുപസിഡുുു്
നക.നക.േപുദുുൻപുപതിഞോധകി
റുു്ഏറുുുവാങുുി.മുനിസിപുുൽആ
ഞോഗുയസുുുുാൻഡികുുമുുിറുുിനേെ
ർഞപഴുസൺ പി.എ. അബുുുള
രഷീർ,വികസനസുുുുാൻഡികുു
മുുിറുുി നേെർഞപഴു്സൺകുരുയ
ൻഞോസഫുഎനുുിവർ പുപസം
ഗിചുുു.
മാസ്ക്വിതരണം
വടക്്ഞച്്രി: വണുുാഴി മണുു
ലം ഞൊൺപുഗസ് കമുുറുുിയുനെ
ഞനതുതവുതുുിൽ'മുെപുുലുുുർഗവ:
ഞോമിഞോഡിസ്പൻസറിെി
ൽമാസ്കുവിതരണംനേയുതു
-സി.അരവിദുുാകുുൻ,ഗഫുർ
മുെപുുലുുുർ, എം.പി. അരുൺ
,ആയിതുകിരൺഎനുുിവർഞന
തുതുവംനൽകി
ക്ന്്ംക്ളം: അഖിഞലനുുുയ ജ
നാധുയപതുയമഹിളഅഞോസി
ഞെഷൻമറുും,കണുുാണഞശുുരിക
മുുിറുുികളുനെഞനതുതവുതുുിൽത
യുുാറാകുുിെമാസ്കുകളനപാ
ലീസിനുകകമാറി.രണുു്ഞമഖല
കമുുിറുുികളിൽനിനുുുളുുപുപവർ
തുുകർതയുുാറാകുുിപതിനാെി
രതുുിഞലനറ മാസ്കുകളാണു
നപാലീസിനുകകമാറിെത.ുകു
നംമുചുുി പീപുുിളസ് സർവുുീസ്
സഹകരണ രാകുു് അകുുണ
തുുിൽനെനുുേെങുുിൽ,ഞമഖല
ഭാരവാഹികളിൽനിനുുുംഏറുുു
വാങുുിെ മാസ്കുകള മഹിള
അഞോസിഞെഷൻജിലുുാനസ
പുകടുുറിഉഷപുപഭുകുമാർ,ഞകരള
നപാലീസ് റിസർവുു് രറുുാലിെ
ൻകമാുുുുുു്സി.വി.പാപചുുനു
കകമാറി. കണുുാണഞുശുരി പ
ചുുാെതുു് പുപസിഡുുു് നക.ജി.
പുപഞോദു,എം.പി.സജീപു,രിജു
കാടുുുകുുാരൻ,ഗീതഞോഹനൻ,
സ്മിത സതീശൻ, ശാലിനി
ഷാജു, പുഷ്പലത സുധാകര
ൻ, നക.രി.ശാനുുിനി,സംര
നുുിചുുു.

പാലകുുാടു: നകാവിഡു 19
ഞോഗപുപതിഞോധതുുിനുുു
ഭാഗമാെി ഞകപുദുുസർുുകുുാർുു
പുപഖുയാപിചുുഞോകുു്ഡൗൺുു
നിർുുഞുദുശങുുളുു ലംഘിചുുതി
നനതുെർുുനുു്ഒരുമാസതുുി
നിനെ ജിലുുെിൽുു നപാലീസ്
4340 ഞകസുകളുു രജിസുുു ുർുു
നേയുതു. ഞോകുു് ഡൗൺുു
ആരംഭിചുുമാർുുചുു്24മുതൽുു
ഏപുപിൽുു 23വനരയുളുുക
ണകുുാണിതു.ഇപുതയുംഞക
സുകളിലാെി5752പുപതിക
ളാണുളുുതു. ഇതിൽുു 5443
പുപതികനള നപാലീസ്അറ
സുുു ു് നേയുതു.ഇതിൽുു 3537
ഞകസുകളുുഞകരളഎപുുിഡ
മികു ഡിസീസ് ഓർുുഡിന
ൻുുസ്ആകുു്പുപകാരമാണുര
ജിസുുു ുർുു നേയുതിരികുുുനുു
തു.3299വാഹനങുുളാണുപ
രിഞോധനയുകുുിനെനപാലീ
സ്പിെിനുചുടുതുുതു.ആശു
പപുതിെിഞോ വീടുകളിഞോ
ആഞോഗുയ വകുപുുിനുുു നി
ർുുഞുദുശപുപകാരം കുവാറകുുു

ൻുുകാലെളവുപുർുുതുുിൊ
കും മുഞുപു പുറതുുിറങുുി
ആളുകളുമാെിസപുുർുുകുും
പുലർുുതുുിെതിനു 53 ഞപ
ർുുനുകുതിനര ഞകനസടുതുുി
ടുുുണുു്. അനധികുതമാെി
വാഹനങുുളുമാെിനിരതുുി
ലിറങുുിെതിനു3249ഞകസു
കളാണുരജിസുുുുർുുനേയതുിരി
കുുുനുുത.ുനിർുുഞദുുശങുുളുുലം
ഘിചുു്കെകളുുതുറനുു്പുപവ
ർുുതുുിചുുതിനു221ഞകസുക
ളും രജിസുുു ുർുു നേയുതു.ആ
രാധനാലെങുുളിലും മറുുും
കുടുുംഞേർുുനുുതിനു 16 ഞക
സുകളാണു രജിസുുു ുർുു നേ
യതുത.ുകാൽുുനെൊെിചുറുുി
തുുിരിഞുുതിനു586ഞകസു
കളുംഎടുതുുിടുുുണുു്.ഞുപഡാ
ൺുു നിരീകുുണതുുിലുനെ
14 ഞകസുകളാണു നൊലീ
സ്കനുണുതുുിെതു.ജിലുുെി
ൽുു ശരാശരി 1200 നൊലീ
സുകാനരൊണുയിവസവും
ഡുയുടുുികുുാെിനിഞോഗികുുു
നുുതു.

പാലക്്ാട്രജിസ്്്്ർ്്ടെയ്തത്4340രേസ്േൾ

കുനുുംകുളം:ചുണുുൽ-മഴുവ
ഞുചുരി ഞോഡു വികസനതുുി
നുുു ഭാഗമായുളുു പാലംനിർ
മാണങുുളുനെ പുഞോഗതിനെ
കുറിചുു് അവഞോകനഞോഗം
ഞേർനുു.ുചുണുുൽപചുുാെതുു്
ഓഫീസിഞേർനുുമുരളിനപരു
നനലുുിഎംഎൽഎ.അധുയകുു
നാെി.മഴുവഞുചുരിമുതൽചു
ണുുൽ വനരയുളുു അചുു് കി
ഞോമീറുുർഞോഡിനുുുവികസന
തുുിനതുുിനുുു ഭാഗമാെി ഞക
ഞുചുരിെിലും,ചുണുുലുംനിർമി
കുുുനുുപാലങുുളുനെനിർമാണ
പുഞോഗതി വിലെിരുതുുുനുു
തിനാൊണു ഞോഗം ഞേർനുു
ത.ു80ശതമാനംനിർമാണംപു
ർതുുിൊകുുിെചുണുുൽപാല
തുുിനുുുയുംനിർമാണംപപുരംഭ
ഘടുുതുുിലുളുു ഞകഞുചുരി പാല
തുുിനുുുയുംനിർമാണംതുവരി
തനുപുടുതുുുനുുതിനുുു ഭാഗമാ
ൊണുനൊതുമരാമതുു്വകുപുു്
ഉഞുദുുോഗസുുരുംകാരാറുകാരും
പനുകുടുകുുുനുുഞോഗംവിളിചുു്
ഞേർതുുതു.മുനുു്വർഷംമുൻ
പുആരംഭിചുുചുണുുൽപാലംനി
ർമാണതുുിനുുു ഏറിെപങുുും
പുർതുുിൊെനിലെിലാ
ണു.പാലതുുിനുുുകകവരിനി
ർമാണമാണുഇനിപുർതുുിൊ
കുുാനുളുുതു. ഞകഞുചുരി പാലം
നിർമാണംആരംഭിചുു്രണുു്വർ

ഷമാകുനുുഘടുുതുുിൽഒരുതു
ണിനുുു നിർമാണം ആരംഭി
കുുാൻമാപുതമാണുകഴിഞുുതു.
കഴിഞുുവർഷമുണുുാെപുപളെ
നുതുതുെർനുു് നിലചുു നിർമാ
ണംആരംഭിചുുഘടുുതുുിലാണു
നൊഞോണകവറസ്വുയാപന
നുതുതുെർനുു്ഞോകുു്ഡൗൺ
പുപഖുയാപുുിചുുതുംനിർമാണംനി
ലചുുതും. മൺസുൺആരംഭി
കുുുനുുതിനു മുൻപാെിചുണുു
ൽ,ഞകഞചുുരിഎനുുിവെങുുളിനല
പാലതുുിനുുു നിർമാണംആ
രംഭികുുുനുുതിനുനെപെിസുവീക
രികുുുവാൻ ,എംഎൽഎ. ഉ
ഞുയോഗസുുർകുു്നിർഞയശംനൽ
കി.ചുണുുൽ പചുുാെതുു് പുപ
സിഡുുു്നക.എസ്.കരീം,സുുി
രംസമിതിഅധുയകുുരാെഷാ
ജികുെിലതുു്, വി.സി.സിനി,
െി.എ.മുഹമുുദുു്ഷാഫി,പചുുാെ
തുു്അംഗംഎം.നക.ആുുുണി,
പചുുാെതുു്നസപുകടുുറിപി.എ.
കഷല,നൊതുമരാമതുു് പുരി
ഡുജുസ് വിഭാഗം അസിസുുു ുുുു്
എചുുിനീെർ നക.പി. രിനുുു,
ഞോഡുസ്വിഭാഗംഅസിസുുുുുുു്
എചുുിനീെർഷീനഞോസഫു,
ആസുപുതണസമിതി ഉപാധുയ
കുുൻസി.എഫു.നജെിംസ്,കാ
രറുകുുാരനുുു പുപതിനിധി നമ
ഞോതുെങുുിെവർഞോഗതുുി
ൽസംരനുുിചുുു.

പാലംനിർമാണങ്്ള്ടെ
പ്രോഗതിവിലയിര്ത്്ി

വിവിധകഷ്്മപെൻഷന്കൾവാങ്്ാനായിത്ശ്ർക്ർക്്കച്്
രികറ്്്്റ്്്ബാങ്്്ഓഫ്ഇന്്്യശാഖയിപെത്്ിയവപെ്പെതിരക്്്
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അമ്്ലപ്്്ഴ.ചൊചോണപി
െിടപ്്ട്്ചോരികടളപരിേരി
ക്്ാനകിട്്ിയഅവസരംവ
ളടരവിജയകരമായിപ്ർ
ത്്ികരിച്്്എട്്്ദിവസടത്്
ചൊചോണഡയ്്ട്്ിയം്14ദി
വസടത്്ചൊെനചഡയി
ലം്കഴിഞ്്്മെങ്്്കയാണ്
രണ്്ാമടത്്ബാച്്്.വിഷ്,ഇ
സ്്്്ർത്െങ്്ിയവചൊെന

ചഡയിലആയിര്ന്്്.സിസ്്്്
നമരായചമരിഇമ്്ാഗ്ചലറ്്്
.ചസത്എന്്ിവര്ടെമക്്ള്
ടെപിെന്്ാളആയിര്ന്്്
ചൊെനചഡസമയത്്്.രണ്്്
ടഹഡ്സിസ്്്്ർമാർ,ഒനപത്
സ്്്്ാഫ്ചനഴസ്്,എട്്്അറ്്ന
ഡർമാർ,അെങ്്ിയടമഡി
ക്്ലസംഘമാണ്നിെമന
ചസ്്ടെമെങ്്്ന്്ത.്

ലോവിഡൂലോരിേരളപെിചെിചൂൂ്
നിറെനലസൂൂരടഅവർെടങൂൂി

കോവിഡ്കോരികരളരരിെരിച്്കശഷംനിരീക്്ണകാലയളവം്കഴിഞ്്്ഇന്്രലവീട്്ികലക്്്മ
ടങ്്ിയരമഡിക്്ൽകോളജ്െീവനക്്ാർ

ചേർ്്ത്്ല:ചോകഡ്ൗണിലക്ര്ങ്്ിയചശഷംഎങ്്ിടനടയക്്ി
ലം്നാട്്ിടലത്്്ന്്തിനായിഎെണാക്ളത്്്നിന്്്ംകാല്്നെ
യായിതിര്ടനല്്ചവലിയിചലക്്്തിരിച്്നാല്ടോഴിലാളികടള
നിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.ടവള്്ിയാഴേ്ഉച്്ക്്്തഹസില്്ദാർ്്ആർ്്.
ഉഷയ്ടെചനത്തവ്ത്്ില്ള്്െവനയ്്സംഘമാണ്കണിച്്്ക്ള
ങ്്രകവലക്്്സമീപംസംഘടത്്കണ്്ത.്
ഇവരില്് നിന്്്ം വിവരങ്്ള്് ചശഖരിച്്ചപ്്ഴാണ് തിര്ടന
ല്്ചവലിയിചലക്്്നെക്്്കയാടണന്്െിഞ്്ത.്ഉെന്്മാരാരിക്്്
ളംചോലീസിടനയം്ആചോരയ്വക്പ്്ിടനയം്അെിയിച്്്.ഇവ
ർ്്ക്്്ഭക്്ണംനല്്കിവിവരങ്്ള്്ചശഖരിച്്്.ആംബ്ലന്്സില്്
ചേർ്്ത്്ലതാല്ക്്്ആശ്പഗത്ിയിചലക്്്ടൊണ്്്ചോയി.
ഇവര്ടെഗശ്വംപരിചോധനടക്്ട്ത്്ചശഷംസർ്്ചവ്്ദയപ്ര
ടത്്ചകഗന്്്ത്്ിചലക്്്നിരീക്്ണത്്ിനായിമാറ്്ി.നാല്ചപരം്
എെണാക്ളത്്്ക്ലിടോഴില്കള്്ടേയത്്കഴിയ്ന്്വരാണ.്
ഇവർ്്ടവണ്്ലയിലായിര്ന്്്വാെകക്്്താമസിച്്ിര്ന്്ത.്

കാൽനടയായിതിര്രനൽകവലിക്്്തിരിച്്തമിഴന്ാട്സേ്കേശി
കൾക്്്അധിക്തർനിർകേശങ്്ൾനൽക്ന്്്

ോൽനടയായിതിരൂരനൽലവലികൂ്ൂതിെിചൂൂ
തെിഴനൂാടൂസവൂലേശിേരളനിെീകൂൂണതൂൂിലാകൂൂി

ത്െവ്ർ:ചൊവിഡ്ഗപ്തിചോധകിറ്്്കളനലകിചകരളത്്ിന്
മാത്കയായപട്്ണക്്ാട്പഞ്്ായത്്ിടനഅണ്വിമ്ക്്മാക്്്
വാനഡിസാസ്്്്ർചസനാംരങ്്ളഇെങ്്ി.ആലപ്്ിഡവലപ്്്ടമ
നറ്്ടെസച്ോണസ്ചോെം(ADRF)കിഴില്ള്്ഡിസാസ്്്്ർചസ
നാംരങ്്ളആണ്ചൊവിഡ്ഗപ്തിചോധഗപ്വർത്്നങ്്ള്ടെഭാ
രമായിപട്്ണക്്ാട്പഞ്്ായത്്ിനട്െവിവിധചകഗന്്്ങ്്ളിലഅ
ണ്നശീകരണഗപ്വർത്്നങ്്ളനെത്്ിയത.്
ഭക്്്യസിവിലസവല്്സ്വക്പ്്്മഗത്്്ിപി.തിചോത്്മനട്െ
നിർചദ്്ശാന്സരണമാണ്ഇവർപട്്ണക്്ാട്എത്്ിയത.്ഗപ്ളയ
സമയടത്്ഇവര്ടെചസവനംമാത്കാപരമായിര്ന്്്.ആലപ്്്
ഴജില്്ാകളക്്ർരക്്ാധികാരിയായിട്്്ള്്എഡിആർഎഫച്സ
വനചമഖലക്്്ഒര്അെയാളമാണ.്പട്്ണക്്ാട്പഞ്്ായത്്ിടല
ടോന്്ാംടവളിമാർക്്റ്്ിലാണ്ത്െക്്ംക്െിച്്ത.്ഗര്ാമപഞ്്ായ
ത്്്ഗപ്സിഡനറ്്ടക.ആർ.ഗപ്ചൊദ്അണ്നശീകരണഗപ്വർത്്
നംഉദഘ്ാെനംടേയത്.്ADRFേീഫ്ചൊർഡിചനറ്്ർചഗ്പംസായി
ഹരിദാസ,്ടഹലത്്്ചൊർഡിചനറ്്ർചലഖാനായർ,ഡിസാസ്്്്ർ
ചൊർഡിചനറ്്ർടൊച്്്ചൊനഎന്്ിവർചനത്തവ്ംനലകി.
ടോന്്ാംടവളിമാർക്്റ്്്,ടവട്്യക്്്ലഗപ്ാേമികചകഗന്്്ം,സഹക
രണബാങ്്്കള,ലാഭംമാർക്്റ്്്കളഉളടപ്്ടെയ്ള്്ഗപ്ചദശങ്്
ളഅണ്വിമ്ക്്മാക്്ി.ഗര്ാമപഞ്്ായത്്്ടസഗക്ട്്െിലതാ.എ.
ചമചോന,ആചോരയ്സ്്്്ാനഡിംഗ്കമ്്ിറ്്ിടേയർമാനഎം.പി.മ
ചോജ,്വികസനസ്്്്ാനഡിംഗ്കമ്്ിറ്്ിടേയർമാനഎസ.്പി.സ്
ചമഷ,്പഞ്്ായത്്്അംരങ്്ളായപത്്സതീഷ,്എം.എസ.്സ്ചമ
ഷ,്രാഗഷ്്്ിയകക്്ിഗപ്തിനിധികളായടക.ജി.ഗപ്ിയദർശനന,പി.
ഡി.ബിജ,്വി.വി.മ്രളിധരന,വയ്ാപാരിവയ്വസായിഏചൊപന
സമിതിപട്്ണക്്ാട്യ്ണിറ്്്ഗപ്സിഡനറ്ടക.എംടക.എം.ഗപ്ഭാ
കരന,ടഹലത്്്ഇനസട്പക്്ർപി.ടക.രാധാക്ഷണ്നത്െ
ങ്്ിയവർപടക്്ട്ത്്്.

ഡിസാസ്്്്ർകസനാംരങ്്ൾരട്്ണക്്ാട്രഞ്്ായത്്ിരലവിവിധ
ഭാരങ്്ൾഅണ്വിമ്ക്്മാക്്്ന്്്

പടൂൂണകൂൂാടൂപഞൂൂായതൂൂിരനഅണൂവിമൂകൂൂൊകൂൂൂവാൻ
ഡിസാസൂൂൂൂർലസനാംരങൂൂൾ

ചേർത്്ല:നരരത്്ിനട്െകിഴക്്നഗപ്ചദശംചകഗന്്്ീകരിച്്്ള്്
കർഷകക്ട്്ായമ്തരിശായഗപ്ചദശങ്്ളിലം്വീട്കളിലം്ക്ഷി
ടേയ്്്ന്്തിനട്െഭാരമായിവിത്്്വിതച്്്.നരരസഭവവസ്ടേ
യർചപഴസണഗശ്ീചലഖാനായർഉദഘ്ാെനംടേയത്.്ഗപ്മ്ഖോ
ർചട്്ഡ്അക്്ൗണ്്നറ്ം്,വജവകർഷകന്മായെി.അനിയപ്്ന
വിത്്്വിതയക്്്ലിന്ചനത്തവ്ംനലകി.
നരരസഭ12-ാംവാർഡിടലഗപ്ായിലപ്രയിെത്്ിലനെന്്േ
െങ്്ിലനരരസഭകൗണസിലർഎന.ആർ.ബാബ്രാജ്എസ.്എ
ന.ഡി.പിചേർത്്ലയ്ണിയനടസഗക്ട്്െിവി.എന.ബാബ്,എ
നഎസ്എസ്കരചോരംഗപ്സിഡനറ്്ജി.എസ്നായർ,േക്്ര
ക്്്ളംെസിഡനറ്'്അചോസിചയഷനഗപ്സിഡനറ്്മ്ത്്്സവ്ാ
മി,ഗപ്ായിലസിദ്്ാർത്്ന,എനരാജചോപാല,,ജയക്മാർ
ഗപ്ായില,ത്ളസിദാസ്വിശവ്നാേന,എന്്ിവർ സംസാരിച്്്..
സവ്ാമിദാസ്അധയ്ക്്തവഹിച്്േെങ്്ിലെി.എസ.്അജയക്മാർ
സവ്ാരതവം്,സിനിലനന്്ിയം്പെഞ്്്.

കർഷകക്ട്്ായമ്യ്രടകനത്തേ്ത്്ിൽതരിശായഗര്കേശങ്്ളിൽ
വിത്്്വിതക്്്ന്്്
തെിശായഗപൂലേശങൂൂളിൽവിതൂൂ്വിതചൂൂൂ

ആലപ്്്ഴ:വീെിന്ചനചരആഗക്മണംനെത്്ിയസംഭവത്്ില
ടഹച്കെ്തിഉത്്രവ്ണ്്ായിട്്്ംനെപെിടയട്ക്്ാത്്ആല
പ്്്ഴചോർത്്്സിഐക്്്ംഎസ്ഐക്്്ടമതിടരകാരണം
കാണിക്്ലചോട്്ീസ്നലകിആവശയ്മായഅച്്െക്്നെപെി
സവ്ീകരിക്്ണടമന്്്സംസ്്ാനമന്ഷയ്ാവകാശകമ്്ീഷന.
നെപെിസവ്ീകരിച്്ചശഷംമ്ന്്്മാസത്്ിനകംെിചപ്്ർട്്്സമർ
പ്്ിക്്ണടമന്്്ംകമ്്ീഷനജ്ഡീഷയ്ലഅംരംപി.ചൊഹനദാ
സ്ആവശയ്ടപ്്ട്്്.പാതിരപള്്ിസവ്ചദശിയ്ടെവീെിന്ചനചര
ആഗക്മണംഉണ്്ാടയന്്പരാതിയിലഅചന്വഷണംനെത്്ിഉ
േിതമായനെപെിസവ്ീകരിക്്ണടമന്്്ംകമ്്ീഷനആവശയ്ടപ്്
ട്്്.
പാതിരപ്്ള്്ിപ്ക്്ാവ്സവ്ചദശിടഫലികസ്്നലകിയപരാതി
യിലാണ്നെപെി.2019ഏഗപ്ില28ന്പരതിക്്ാരനട്െവീെിന്
ചനടരയ്ണ്്ായആഗക്മണത്്ിലാണ്നെപെിസവ്ീകരിക്്ാത്്
ത.്സംഭവത്്ിലമന്ഷയ്ാവകാശകമ്്ീഷനട്െഅചന്വഷണവി
ഭാരംഅചന്വഷണംനെത്്ിയിര്ന്്്.പരതിക്്ാരനട്െമകനം്
മറ്്്േിലരം്തമ്്ില്ള്്സാമ്്ത്്ികഇെപാട്കടളത്െർന്്ാണ്
ആഗക്മണംഉണ്്ായടതന്്്കമ്്ീഷനകടണ്്ത്്ി.പരതിക്്ാര
നട്െജീവനം്സവ്ത്്ിനം്സംരക്്ണംനലകണടമന്്്വഹ
ച്ക്െതിചോലീസിന്ഉത്്രവ്നലകിയിര്ന്്്.വഹച്ക്െതി
ഉത്്രവ്ഉണ്്ായിട്്്ംഉചദ്ോരന്്ർനെപെിഎട്ക്്ാത്്ത്നിയ
മവിര്ദ്്മാടണന്്്കമ്്ീഷനഉത്്രവിലപെഞ്്്.

ഹൈലൂകൂടതിഉതൂൂെവൂണൂൂായിടൂൂൂം
നടപടിരയടൂകൂൂാതൂൂലോലീസിരനതിരെ
നടപടിലവണരെനൂൂ്െനൂേയൂാവോശേമൂൂിേൻ

ടേങ്്ന്്്ർ:ചൊവിഡ്കാല
ത്്്ംമ്തചദഹച്ത്ട്അനാ
ദരവ്കാട്്ി.കഴിഞ്്ദിവസം
മരണമെഞ്്ചൊട്്യംമാന്്ാ
നംകണ്്ാലപെമ്്ിലസച്ത്
ഷിനട്െമകനഅഖിലിനട്െ
മ്തചദഹച്ത്ൊണ്അനാദ
രവ്കാട്്ിയത.്
വിവാഹിതനം് ഒര് ക്ട്്ി
യ്ടെഅച്്ന്മായഅഖിലമ
ടറ്്ര്യ്വതിയ്മായ്ള്്ഗപ്
ണയത്്ിലായിര്ന്്്.കഴി
ഞ്്ദിവസംഗപ്ണയവനരാ
ശയ്ത്്ാല ത്ങ്്ിമരിക്്്ക

യായിര്ന്്്.ദീർഘനാളായി
ടേങ്്ന്്്ർ ആലത്്െ ജം
ഗഷ്ന്സമീപംവാെകയ്ക്്്
താമസിച്്്വരികയായിര്ന്്്
ഇയാള്ടെക്ടം്ബം.
ഒര്ത്ണ്്്ഭ്മിസവ്ത്്മാ

യിഈ ക്ടം്ബത്്ിന്ഇല്്.
ഈ വിവരം ക്ടം്ബാംരങ്്
ള ടേങ്്ന്്്ർ ൌണഎസ്
എനഡി പി ശാഖാ ഭാരവാ
ഹികടള അെിയിക്്്കയം്
ചോക്്്ഡൗണനിലനിലക്്്
ന്്സാഹേരയ്ത്്ിലമറ്്്മാർ
ഗ്്ങ്്ളഇല്്ാത്്തിനാലശാ

ഖയ്ടെ തീര്മാനഗപ്കാരം
ടേങ്്ന്്്ർ അങ്്ാെിക്്ലി
ല ശമ്ാശാനത്്ിന് ചവണ്്ി
18വർഷംമ്നപ്മറ്്്സമ്ദാ
യങ്്ള്ടെ5ശമ്ശാനങ്്ചോ
ട്ചേർന്്്വാങ്്ിയിട്്ിരിക്്്
ന്്വസത്്വിലസംസക്ാരം
നെത്്ാന എത്്ിയചപ്്ഴാ
ണ്ഒര്ക്ട്്ംആള്കളതെ
ഞ്്ത.്ആദയ്ംചോലീസ്സ്്
ലട്ത്ത്്ി ഇവര്മായി സം
സാരിടച്്ക്്ിലം് തീര്മാനമാ
കാത്്തിനാലപിന്്ീട്ആർ
ഡി ഒജി.ഉഷാക്മാരിസ്്ല

ട്ത്ത്്ി സംസക്ാരേെങ്്്
കളനിർത്്ിടവക്്ാനആവ
ശയ്ടപ്്ട്കയം്  മ്തചദഹം
ചൊർച്്െിയിചലക്്്മാറ്്ാനനി
രചദ്്ശിക്്ക്യ്മായിര്ന്്്.
ഇന്്ടല വീണ്്്ംആർ ഡി 
ഒ യ്ടെ നിർചദ്്ശഗപ്കാരം
ചൊട്്യത്്്ള്് ടോത്ശമ്
ശാനത്്ിനട്െഅന്മതിവാ
ങ്്ി മ്തചദഹംഅവിടെസം
സക്രിച്്്.ഈ ജാതീയമായ
വിചവേനത്്ിടനതിടര എ
സ്എനഡി പിയ്ണിയന
ടസഗക്ട്്െിവബജ്അറ്ക്

ഴിയിലശക്്മായിഗപ്തിചഷ
ധിച്്്. വിവിധ മതസ്്ര്ടെ
നിരവധി ശമ്ശാനങ്്ളില
സംസക്ാരങ്്ള സ്ഖമായി
നെക്്്ച്പ്ളഈഴവ സമ്
ദായഅംരത്്ിനട്െശവസം
സക്ാരംതെഞ്്തിലശക്്
മായി ഗപ്തിചഷധിക്്്ന്്താ
യം് ഇതിടനതിരായി ശാഖാ
ചോരവ്മായിസഹകരിച്്്ശ
ക്്മായ നെപെികളിചലക്്്
നീങ്്്ടമന്്്ംയ്ണിയനഗപ്
സിഡനറ്് ചോക്്ർ ആനന്്
രാജ്പെഞ്്്.

മൃതദേഹംസംസക്രികൃൃൃനൃൃതൃതടഞൃൃൃ;
ആർഡിഒഇടപെടൃൃ്ദോടൃൃയതൃൃ്സംസക്രിചൃൃൃ

ൊതിവിലവചനതൂൂിരനതിലെഎസഎ്ൻഡിപിെംരതൂ്ൂ

സഗ്പൂിങളൂർേൊറിരനതിലെലോൺഗരൂസ-്
ബിരെപിഗപൂതിലേധം

ആലപ്്്ഴ:സഗ്പ്ിംഗള്ർകരാ
ർെദ്്്ടേയ്്്ക,ക്റ്്ക്്ാടര
ത്റ്ക്്ിലെക്്്കഎന്്ീആ
വശയ്ങ്്ളഉന്്യിച്്്യ്ത്്്
ചൊണഗര്സിച്്്യം്ബിടജ
പിയ്ചെയം്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ി
ലജില്്യിലവയ്ാപകഗപ്തി
ചഷധം.വിവിധചകഗന്്്ങ്്ളി
ലചോകഡ്ൗണനിയമങ്്
ളപാലിച്്ായിര്ന്്്ഇര്പാ
ർട്്ികളം്വയ്തയ്സ്്ങ്്ളായ
സമരപരിപാെികളസംഘെി
പ്്ിച്്ത.്
യൂതൂ്ൂഥോൺനരൂസ്
ധർണൂൂയകൂൂൂിടയില
സംഘർഷം
ഹരിപ്്ാട:് യ്ത്്് ചൊണഗര്
സ്നിചോജകമണ്്ലംകമ്്ി
റ്്ിയ്ടെആഭിമ്ഖയ്ത്്ിലകാ
ർത്്ികപ്്ള്്ിതാല്ക്്്ഓഫീ
സിന് മ്ന്്ില ധർണ്് നെ
ത്്ി.ഗപ്വർത്്കടര ടോലീ
സ്അെസ്്്്്ടേയത്്നീക്്ിയ
ത്ചനരിയസംഘർഷത്്ിന്
കാരണമായി.'ആചോരയ്വിവ
രംഎനട്െസവ്കാരയ്തഅത്
ത്ക്്ിവിറ്്്'എന്്ആചോപ
ണം ഉന്്യിച്്ായിര്ന്്്ധർ
ണ്്.എം.പി ഗപ്വീണ,ടക.എ
സ.്ഹരിക്ഷണ്ന,വിഷ്ണ്
ആർ ഹരിപ്്ാട,്വിഷ്ണ് ഗപ്
സാദ്എന്്ിവടരയാണ്ടോ
ലീസ്അെസ്്്്് ടേയത്ത.്ചോ
ക് ഡൗണ മാനദണ്്ങ്്ള
പാലിച്്ാണ്ധർണ്്നെത്്ിയ
ടതന്്് ഗപ്വർത്്കർ പെ
ഞ്്്.ധർണ്് നെക്്്ച്പ്ള
സ്്ലടത്്ത്്ിയ ടോലീസ്
ഗപ്വർത്്ചോട് പിരിഞ്്്

ചോകണടമന്്്ആവശയ്ടപ്്
ട്്്.എന്്ാലഅതിന്മ്നപ്
ധർണ്്നെത്്ിയബിടജപി
ഗപ്വർത്്കടര അെസ്്്്് ടേ
യ്്ാത്്ത്ചൊദയ്ംടേയത്താ
ണ്ചനരിയവാക്്്തർക്്ത്്ി
ലകലാശിച്്ത.്ത്െർന്്്ഗപ്വ
ർത്്കടരടോലീസ്അെസ്്്്്
ടേയത്്നീക്്ി.ബി.ടജപിഗപ്
വർത്്കർടോലീസ്എത്്്
ന്്തിന്മ്നപ്ധർണ്്അവ
സാനിപ്്ിടച്്ന്്്ംഅതിനാല
അെസ്്്്്ടേയത്ിടല്്ന്്്ംഇവ
ർടക്്തിടര ചകടസട്ടത്്
ന്്്ംടോലീസ്പെഞ്്്.സാ
മ്ഹിക അകലം പാലിച്്്
ടൊണ്്് സമാധനപരമായി
ഗപ്തിചഷധിച്് ഗപ്വർത്്കർ
ടക്്തിടരചോധപ്ർവമായ
ആഗക്മണമാണ്ടോലീസ്ന
െത്്ിയടതന്്്ചല്്ക്്്ചൊ
ണഗര്സ് കമ്്ിറ്്ി ഗപ്സിഡ
നറ്്മാരായ എം.ആർ ഹരി
ക്മാർ,എസ.്വിചോദ്ക്മാർ
എന്്ിവർആചോപിച്്്.ടൊ

വിഡ് മഹാമാരിയട്ക്്തിടര
ചസവനഗപ്വർത്്നങ്്ളില
കർമ്്നിരതരായി നിലക്്്
ന്്യ്ത്്്ചൊണഗര്സ്ഗപ്വ
ർത്്കടരഗപ്വർത്്നചമഖല
കളിലനിന്്്അകറ്്ിഭരണപ
ക്്സംഘെനകളക്്്അവസ
രടൊര്ക്്ാനാണ്ടോലീസി
നട്െ ഗശ്മടമന്്് സംശയി
ചക്്ണ്്ിരിക്്്ന്്്.ഇത്്രം
ഹീന ഗശ്മങ്്ളടക്്തിടരശ
ക്്മായ സമരവ്മായി ചൊ
ണഗര്സ്മ്ച്ന്ട്്്ചോക്ടമ
ന്്്ംഅവർഅെിയിച്്്.പരമാ
വധി സംയമനം പാലിച്്ിട്്്ം
ചോധപ്ർവ്്ം ഗപ്ശന്ം സ്
ഷ്്ിക്്ാനാണ്സമരക്്ാർഗശ്
മിച്്ടതന്്്ംഇത്ദ്ശയ്ങ്്ളി
ല നിന്്് തടന്് വയ്ക്്മാ
ടണന്്്ം  ടോലീസ് ചകഗന്്്
ങ്്ളപെഞ്്്.
യൂതൂ്ൂഥോൺനരൂസ്
ഉപഥോധസമരംനടത്്ി
ചേർ്്ത്്ല: സംസ്്ാന സ

ർ്്ക്്ാരിനട്െസഗ്പ്ിംഗ്ളർ്്ഇെ
പാെില്്അഴിമതിആചോപി
ച്്് യ്ത്്് ചൊണ്്ഗര്സ് നി
ചോജകമണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിതാ
ല്ക്്്ഓഫീസിന്മ്ന്്പില്്ഉ
പചോധസമരം നെത്്ി.ഇതി
ടോപ്്ം നിചോജക മണ്്ല
ത്്ിടലവിവിധമണ്്ലംകമ്്
റ്്ികള്ടെചനത്തവ്ത്്ില62
ചകഗന്്്ങ്്ളില നില്്പ്സമര
വം്നെത്്ി.അഞ്്ിലതാടഴ
ഗപ്വർ്്ത്്കടരമാഗത്ംപടക്്െ
പ്്ിച്്ായിര്ന്്്സമരം.ചോട്്്
സച്ോട്്്ആയതിനാലതണ്്ീ
ർമ്ക്്ംപഞ്്ായത്്്ഗപ്ചദശ
ത്്്സമരംഒഴിവാക്്ി.
താല്ക്്്ഓഫീസിന്മ്ന്്ില്്
നെത്്ിയ സമരം നെത്്ിയ
ടക.പി.സി.സി നിർ്്വ്്ാഹക
സമിതിയംരംഎസ.്ശരത് ഉ
ദഘ്ാെനം ടേയത്.്നിചോജ
കമണ്്ലംഗപ്സിഡനറ്്എന്്.
പി.വിമല്്,ജില്്ാ ജനെല്്ടസ
ഗക്ട്്െിമാരായഅര്ണ്്.എസ.്
ക്റ്്ിക്്ാട,്ടക.ആർ്്.ര്ചപഷ്
ത്െങ്്ിയവർ്്പടക്്ട്ത്്്എ
ല്്ാവടരയം് ടോലീസ് അെ
സ്്്്്ടേയത്്നീക്്ി.
സഗ്പ്ിക്്ളർസിഇഒരാജിചോ
മസിനട്െവസതിഉപചോധി
ച്്്.
സന്പൂിങൂൂളർസിഇഒരാജി
ഥോമസികൂൂൂൈസതി
ഉപഥോധിചൂൂൂ.
മാചവലിക്്ര: സഗ്പ്ിംഗ്്റ്മാ
യ്ള്് കരാെില ഉന്്തതല
അചന്വഷണംആവശയ്ടപ്്ട്്്
ടൊണ്്്ബി.ടജ.പിസഗ്പ്ിക്്ള

ർസിഇഒരാജിചോമസിനട്െ
വസതിഉപചോധിച്്്.
സഗ്പ്ിക്്ളർകരാർെദ്്ാക്്

ണടമന്്്ംഉന്്തതലഅചന്വ
ഷണം ആവശയ്ടപട്്് ടൊ
ണ്്്ം ബിടജപി സംസ്്ാന
വയ്ാപകമായി ചോകഡ്ൗണ
മാനദണ്്ങ്്ളപാലിച്്്സം
ഘെിപ്്ിച്്ഗപ്തയ്ക്്സമരത്്ി
നട്െഭാരമായിഗപ്തീകാത്്
കമായിസഗ്പ്ിക്്ളർസിഇഒ
രാജി ചോമസിനട്െവസതി
ക്്് മ്നപിലബി.ടജ.പി മാ
ചവലിക്്രനിചോജകമണ്്
ലം കമ്്ിറ്്ിയ്ടെ ചനത്തവ്
ത്്ില ഉപചോധിച്്്.ഉപചോ
ധസമരംബി.ടജ.പിദക്്ിണ
ചമഘല ഗപ്സിഡനറ്് ടക.
ചോമന ഉദഘ്ാെനം ടേ
യത്.്കരാർെദ്്്ടേയത്്ക്റ്്
ക്്ാർടക്്തിടരനെപെിടയട്
ത്്ിടല്്ക്്ിലശക്്മായസമ
രവ്മായിബി.ടജ.പിമ്ചന്്ട്്്
ചോക്ടമന്്്അചദ്്ഹംപെ
ഞ്്്.ബി.ടജ.പിനിചോജകമ
ണ്്ലം ഗപ്സിഡനറ്്അഡവ്.
ടക.ടക.അന്പിനട്െഅധയ്
ക്്തയിലക്െിയചോരത്്ി
ലജില്് ഗപ്സിഡനറ്്എം.വി
ചോപക്മാർ മ്ഖയ് ഗപ്ഭാഷ
ണം നെത്്ി. നിചോജക മ
ണ്്ലംജനെലടസഗക്ട്്െിമാ
രായഅഡവ്.ടക.വി.അര്ണ,
ഹരീഷ്കാട്്്ർ,മണ്്ലംഗെ്ഷ
െർ ടക.എം.ഹരിക്മാർ,സ
ച്ത്ഷ്ക്മാർ മറ്്ം, ജീവന
ആർോലിചശരിലഎസ.്ആ
ർഅചോക്ക്മാർ,എസ.്രാ
ചജഷ,്സ്ജിത്്്ആർപിള്്,
ചദവരാജനഗപ്സംരിച്്്.

യ്ത്്്കോൺ്്ഗര്സ്കെർത്്ലനികോെകമണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിതാല്ക്്്ഓഫീസിന്മ്ന്്രിൽ്്
നടത്്ിയഉരകോധസമരം

സഗ്ര്ിംഗ്്റ്മായ്ള്്കരാറിൽഉന്്തതലഅകന്േഷണംആവ
ശയ്രപ്്ട്്്രോണ്്്ബി.രെ.രിസഗ്ര്ിങ്്ളർസിഇഒരാെികോമസി
ര്്്െങ്്നാകശരിയിരലവസതിഉരകോധിക്്്ന്്്

ഹരിപ്്ാട്യ്ത്്്കോൺഗര്സ്ഗര്വർത്്കരരഅറസ്്്്്രെയത്്
നീക്്്ന്്്

ആലപ്്്ഴ:കറ്്ാനംഇലിപ്്ക്്്
ളത്്്യ്ത്്്ചൊണ്്ഗര്സ്ചന
താവിടന ടവട്്ിപ്്രിചക്്ല്്പ്്ി
ച്് സംഭവത്്ില്് ഒരാളക്െി
ചോലിസ് പിെിയിലായി. ഡി
വവഎഫ്എഗപ്വർത്്കനാ
യ കറ്്ാനം സതയ്ാലയത്്ില
കണ്്ന(22)ആണ്പിെിയിലാ
യത.് പരിചക്്റ്് സ്വഹലി
ടനപിന്്്െർടന്്ത്്ിയവബ
ക്്് ഓെിച്്ിുന്്യാളാണ് കണ്്
ന.വബക്്ിന്പിന്്ിലിര്ന്്
ടവട്്ിപ്്രിചക്്ലപ്്ിച്് സിപി
എംഗപ്വർത്്കനായസതീശ
നം്ഗ്ഢാചോേനയിലപക്്ാ
ളിയായഎഎംഹാഷിംഎന്്ി
വർകഴിഞ്്ദിവസംഅെസ്്്്ി

ലായിര്ന്്്.
യ്ത്്്ചൊണ്്ഗര്സ് മണ്്
ലംടസഗക്ട്്െിയായകറ്്ാനംഇ
ലിപ്്ക്്്ളംചൊട്്ക്്കത്്്സ്
വഹല്്ഹസടന (24)വബ
ക്്ിടലത്്ിവെിവാള്്ടൊണ്്്

ടവട്്ിപ്്രിചക്്ല്്പ്്ിച്് സംഭവ
ത്്ിലാണ്മ്ന്്്ചപചരയം്പി
െിക്െിയിരിക്്്ന്്ത.് ടൊവ്്ാ
ഴേ്രാഗത്ിപത്്്മണിചോടെ
മങ്്ാരംജംഗഷ്ന്സമീപംവച്്്
കഴ്ത്്ിന്സാരമായിടവചട്്റ്്
സ്വഹല്്ടൊച്്ിയിടലസവ്
കാരയ്ാശ്പഗത്ിയില്് േികി
ല്്ത്്യിലാണ.് യ്ത്്് ചൊ
ണ്്ഗര്സ്മണ്്ലംഗപ്സിഡനറ്്
ഇഖബ്ാല്ടൊത്്്നാമ്്്ക്ള
ങ്്രയില്്നിന്്്ംവീട്്ിചലക്്്
മെങ്്ടവതെഞ്്്നിർ്്ത്്ിയാ
യിര്ന്്്അഗക്മം. പരിചക്്റ്്
സ്വഹലിട്്്നിലയിലപ്
ചോരതിയ്ള്്തായി ബന്്്
ക്്ളഅെിയിച്്്

യൂതൂൂ്ലോൺഗരൂസ്ലനതാവിരന
രവടൂൂിയലേസിൽഒൊൾകൂടിപിടിയിൽ

ആലപ്്്ഴ:യ്ത്്്ചൊണഗര്
സ് ഗപ്വർത്്കനസ്വഹ
ലഹസ്്ടന ടവട്്ിടൊലടപ്്
ട്ത്്ാന   ഗശ്മിച്് സംഭവ
ത്്ില  ഗ്ഢാചോേന നെ
ത്്ിയവടരയം്അെസ്്്്്ടേ
യ്്ാന ചോലീസ ് തയ്്ാൊക
ണടമന്്്  ഡിസിസി ഗപ്സി
ഡനറ്് എം ലിജ് ആവശയ്
ടപ്്ട്്്. 
സിപിഎം ഗപ്ാചദശികചന
ത്തവ്ത്്ിനട്െഅെിചോടെ
പഞ്്ായത്്് അംരതവ്ത്്ി
നട്െ ചനത്തവ്ത്്ില പാവ
ടപട്്കർഷകടോഴിലാളിക
ളച്ക്മനിധിയിലഅെക്്ാ
നനലകിയപണംഅപഹ

രിച്്ത ്  നവമാധയ്മങ്്ളില
ക്െിപ്െത്്്ടൊണ്്്വന്്
ത്സ്വഹലഹസ്്നഉളപ്്
ടെയ്ള്് യ്ത്്് ചൊണഗര്
സ് ഗപ്വർത്്കരായിര്ന്്്.
ഇതിടന ത്െർന്്്ള്് പക
യാണ്സിപിഎംഗപ്ാചദശീക
ചനത്തവ്ത്്ിന്ള്്ത.് ചക
സില ക്ട്തല ആള്കള
ഗ്ഢാചോേനയിലപക്്ാളി
കളാണ.്  ഗ്ഡാചോേനനെ
ത്്ിയവടരഉളപ്്ടെമ്ഴ്വ
ന ഗപ്തികടളയം് ചോലീസ്
അചന്വഷണം നെത്്ിഅെ
സ്്്്് ടേയ്്ാന തയ്്ാൊകണ
ടമന്്്ം  ലിജ്ആവശയ്ടപ്്
ട്്്.  

ഗൂഢാലോചനനടതൂൂിയവരെയംൂ
അറസൂ്ൂൂൂരചയൂൂണം:എംലിജ ൂ

മാധൈനൂൂസമ്ാരെ
എസഎ്നൂൂഡിപിയൂണിയകൂൂൂ
നപൂൈർൂൂതൂൂനംആരംഭിചൂൂൂ
മാചവലിക്്ര:റ്്ി.ടക.മാധവന്്
സമ്ാരകഎസഎ്ന്്ഡിപിയ്
ണിയന്്മാചവലിക്്രയ്ടെഗപ്
വർ്്ത്്നഉദഘ്ാെനംയ്ണിയ
ന്്അഡമ്ിനിസ്ചഗ്െറ്്ീവ്കമ്്റ്്ി
കണ്്വീനർ്്അഡവ്.സിനില്്മ്
ണ്്പ്്ള്്ിയ്ണിയന്്ആസ്്ാ
നടത്്ഗ്ര്ചക്്ഗത്ത്്ില്്ഭഗദ്
ദീപംടതളിയിച്്നിർ്്വ്്ഹിച്്്.്
യ്ണിയനട്െ അഡമ്ിനിസ്
ചഗ്െറ്്ീവ് കമ്്റ്്ി ചോയിനറ്് ക
ണ്്വീനർ്്മാരായഎം.എന്്.ഹ
രിദാസ,് ചോപന്് ആഞ്്ലി
ഗപ്,കമ്്റ്്ിഅംരങ്്ളായവിന്
ധർ്്മ്്രാജ,്സ്ചരഷ്പള്്ിക്്
ല്്എന്്ിവർ്്വിവിധസാമ്ഹി
കചക്്മപദ്്തികള്്ഉദഘ്ാെ
നം ടേയത്.് േെങ്്ില്് ോര്
മ്്്ട്യ്ണിയന്് ടേയർ്്മാന്്
ജയക്മാർ്് പാെപ്്്െത്്്, ക
ണ്്വീനർ്് ബി.സതയ്പാല്്,
വവസ് ടേയർ്്മാന്് ആർ്്.ര
ഞജ്ിത്്്,മാന്്ാർ്്യ്ണിയന്്
ടേയർ്്മാന്്ചോ.വിജയക്മാ
ർ്്,കണ്്വീനർ്്ജയലാല്്.എസ.്
പെിത്്െ,കമ്്റ്്ിഅംരം ദയ
ക്മാർ്് ടേന്്ിത്്ല, ഗശ്ീജി
ത്്്, അജി ചപരാചത്്രില്്,
ഡി.അഭിലാഷ് എന്്ിവർ്് പ
ടക്്ട്ത്്്.
മാചവലിക്്രഎസഎ്ന്്ഡി
പിയ്ണിയനില്്നിന്്്ംകാ
യംക്ളംഎസഎ്ന്്ഡിപിയ്
ണിയനിചലക്്്നല്്ക്ന്്നാ
ല്ശാഖചോരങ്്ള്ടെചോരം
ജനെല്് ടസഗക്ട്്െി ടവള്്ാപ്്
ള്്ിനചെശനട്െഉത്്രവ്അ
ഡവ്.സിനില്് മ്ണ്്പ്്ള്്ിയില്്
നിന്്്ംകായംക്ളംഎസ.്എ
ന്്.ഡി.പിയ്ണിയന്്ടസഗക്ട്്
െി വി.ഗപ്ദീപ് ലാല്് ഏറ്്്വാ
ങ്്ി.പനക്്ല്്ചദവരാജന്്,വി
ഷണ്,്സതീഷ്കായംക്ളംഎ
ന്്ിവർ്്പടക്്ട്ത്്്.
ഗപ്വർ്്ത്്നഉദഘ്ാെനത്്ി
ന്മ്ച്ന്െിയായിയ്ണിയന്്
ആസ്്ാനടത്് ഗ്ര്ചക്്ഗത്
ത്്ില്്രണപതിചോമം,ഗ്ര്
പ്ജ,ഗ്ര്പ്ഷപ്ാഞ്്ലി,സ
മ്ഹഗപ്ാർ്്ത്്ന,ദീപചഗ്പാജവ്
ലനം, ഗപ്സാദ വിതരണംഎ
ന്്ീ േെങ്്്കളം് നെന്്്. േെ
ങ്്്കള്്ക്്്ചക്്ഗത്ശാത്്ിസ
ച്്ിന്്മ്ഖയ്കാർ്്മ്്ികതവ്ംവഹി
ച്്്.ത്െർ്്ന്്്മാചവലിക്്ര,ോ
ര്മ്്്ട,് മാന്്ാർ്്,കായംക്ളം
എന്്ീഎസഎ്ന്്ഡിപിയ്ണി
യന്കളിടലഭാരവാഹികള്്െി.
ടക.മാധവനട്െസമ്്തിമണ്്
പത്്ില്്പ്ഷപ്ാർ്്ച്്നയം്സ
മ്ഹഗപ്ാർ്്ത്്നയം്നെത്്ി.

ആലപ്്്ഴ:ബി.ടജ.പി സംസ്്ാ
നഅദ്്്യക്്നായിര്ന്്സവ്ർഗ്്ീ
യടക.ജി.മാരാർജിയ്ടെ25-ാമ
ത്േരമവാർഷികദിനമായഇ
ന്്്ജില്്യിടലമണ്്ലം,പഞ്്ാ
യത്്് ബ്ത്്് ചകഗന്്്ങ്്|ളില
അന്സമ്രണേെങ്്്കളം്,പ്
ഷപ്ാർച്്നയം് സംഘെിപ്്ി
ക്്്ം.
ജില്്ാഗപ്സിഡനറ്്എം.വി.ചോ
പക്മാർ ആലപ്്്ഴയിലം്, ദ
ക്്ിണചമഖലാ അദ്്്യക്്ന
ടക.ചോമന മാചവലിക്്രയി
ലം്,ജില്്ാജനെലടസഗക്ട്്െിമാ
രായപി.ടക.വാസ്ചദവനടേ
ങ്്ന്്്രിലം്,ഡി.അശവ്നീചദവ്
ഹരിപ്്ാട്്്ം, ചദശീയ സമിതി
അംരങ്്ളായടവള്്ിയാക്ളം
പരചമശവ്രനചേർത്്ലയിലം്,
ടക.എസ്രാജനക്ട്്നാട്്ിലം്,
ചമഖലാഉപാദ്്്യക്്നടൊട്്ാ
രംഉണ്്ിക്ഷണ്നഅമ്്ലപ്്്ഴ
യിലം്,മ്നജില്്ാഅദ്്്യക്്ന
ടനട്ത്്െഉണ്്ിക്ഷണ്നകാ
യംക്ളത്്്ം,സംസ്്ാനസമി
തിഅംരംപി.ടക.ഇന്്്ച്ഡ
നഅര്രിലം്അന്സമ്രണ
ഗപ്ഭാഷണംനെത്്്ം

ഇനൂ്ൂകെ.ജി.മാരാർ
അനൂസമ്രണം

മ്ഹമ്്:ടക.എസ്ഇ.ബിപാതി
രപ്്ള്്ിടസക്്നപരിധിയില
കളത്്ില ഗെ്ാനസച്ോർമെി
ലരാവിടല9മ്തലഒന്്്വടര
യം്അപസ്രഗെ്ാനസച്ോർമ
െിലഒന്്രമ്തല5വടരയം്
വവദയ്്തിമ്െങ്്്ം.

വൈദയൂൂതിമൂടങൂൂൂം

ചേർത്്ല:തണ്്ീർ്്മ്ക്്ംഗര്ാമ
പഞ്്ായത്്ില്്കഴിഞ്്മാസം
24ന്ആരംഭിച്്പാചേയംസാ
മ്ഹയ്ഭക്്ണശാലഇതിനകം
ഇര്പത്്ീരായിരം
ചപര്ടെവിശപ്്െക്്്വാന്്കഴി
ഞ്്്.ഇര്പത്ര്പയക്്്്ഭക്്
ണം ലഭയ്മാക്ന്് ഭക്്ശാല
സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്ഗപ്ഖയ്ാപി
ച്്ചപ്്ള്്സംസ്്ാനത്്്ആദയ്ം
ആരംഭിച്്ഭക്്ണശാലയാണ്
തണ്്ീർ്്മ്ക്്ചത്്ത.് അഗപ്തീ
ക്്ിതമായി എത്്ിയ മഗത്്്ി
ചോമസ്ഐസക്്് ആണ് ഭ
ക്്ണംകഴിച്്്ഉദഘ്ാെനംനി
ർ്്വ്്ഹിച്്ത.്
ത്െർ്്ന്്്ഗപ്ഖയ്ാപിച്്ചോക്്്
ഡൗണില്്ഈഭക്്ണശാല
ഏടെജനഗപ്ീയമായിമാെിയിര്
ന്്്.മീന്്കെി,കക്്ായിെച്്ിക
പ്്യം്ഇഷ്്വിഭവങ്്ളായിമാ
െി.ഈസാമ്ഹയ്ഭക്്ണശാല
ചോടൊപ്്ംതടന്്മ്ന്്്സാമ്
ഹയ്അട്ക്്ളയം്പഞ്്ായത്്ി
ന്ഉണ്്്ഒര്മാസംപ്ർ്്ത്്ിയാ
യദിവസംഭക്്്യവക്പ്്്മഗത്്്ി
പിതിചോത്്മന്്ഭക്്ണശാ
ല സന്്ർ്്ശിക്്്കയം് ഗപ്വ
ർ്്ത്്കടരയം്പഞ്്ായത്്്ഭര
ണസമിതിടയയം്അഭിനന്്ി
ച്്്അവചോടൊപ്്ംഭണംകഴി
ച്്്.ഭക്്ണശാലയക്്്ായിടക
ട്്ിെത്്ിനം്അന്ബന്്ഉപക
രണങ്്ള്്ക്്്ംഫണ്്്അന്വ
ദിച്്ിട്്്ളളത്മാണ.്

പാഥേയംസാമൂഹയൂഭകൂൂണ
ശാലയിലൂൂമനതൂൂൂിതിഥോതൂൂമനൂൂ
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ടോമയ്്യക്്്്അമ്്ലം
സ്രക്്ിതടോ?
നശുീ യൊവിലിന്പ്റത്്ിറങ്്ിയയോമയ്്ക്ഞ്്ാപ്്്
വിന്അട്യത്്ക്്്വന്്്.
"എന്്ായാലം്ഇതാണ്പറ്്ിയസ്്ലം.ഇനിഅട്ത്്
സമയതത്്ന്്്ംആരം്ഇവി
തട വരാനിടയില്്.'' -ക്ഞ്്ാ
പ്്് യോമയ്്തയ ആശവ്സിപ്്ി
ച്്്.
യോമയ്്യക്്്്ഭയതൊന്്്മി
ല്്എന്്്കാണ്യപ്്യഴമന
സിലാകം്.
പ്റത്്്ള്് തപ്ശന്ങ്്ള
തകട്്ടങ്്്ന്്ത്വതരവളതര
സ്ക്്ിക്്ണം.
തോലീസ് ഇടയക്്്് അ
യന്വഷിച്്്വരം്. അമ്്ല
ത്്ിന്ള്്ിലഒരിക്്ലം്ക
യറില്്.തോലീസ്നയയയ
യം് യപടിക്്ണ്്.അമ്്ല
ത്്ിന്ള്്ില നായതയ
തോലീസ് തൊണ്്് വരി
ല്്.ആതകയോക്്ിയാല
ഏറ്്വം്സ്രക്്ിതം.
ഒര്സാധ്ജീവിക്്്ആ
തശ്യമാവ്ന്്ത്ഈശവ്രത്്്
സന്്ിധിയാണ.്നാട്മ്ഴ്വ
നതൊയോണതയയപടിച്്്ന
ടക്്്യപ്്ളയോമയ്്യക്്്്പറ്്ി
യഒളിത്്ാവളംകിട്്ി.
""ഒര്കാരണവശാലം്പ്റ

ത്്ിറങ്്ര്ത.്അഥവാഎതന്്ക്്ി
ലം്തിന്്ാനയവണതമക്്ിലരാതത്ിയിതലങ്്ാനം്പ്റ
ത്്ിറങ്്ിയാലമതി'.
ക്ഞ്്ാപ്്്യോമയ്്യക്്്്മ്ന്്റിയിപ്്്നലകി.
അഥവാശാന്്ിക്്ാരആതരക്്ിലം്വന്്ാലം്തശ്ീയൊ

വിലിന്അകത്്്തതന്്ഇരിക്്്ന്്താണ്യഭദതമന്്്ക്
ഞ്്ാപ്്്വിന്യോന്്ി.പ്ജയില്്ാത്്ത്തൊണ്്്ശാന്്ി
ക്്ാരനഅതിനകത്്്കയറാനസാധയ്തയില്്.
കാരയ്ങ്്ളസംരക്്ിതതമന്്സമാധാനയ്ത്തടക്

ഞ്്ാപ്്്പ്റത്്ിറങ്്ാനഭാവിക്്്യപ്്ഴാണ്്ഒര്ഓയട്്
റിക്്അമ്്ലത്്ിത്്്പറമ്്ിന്തവളിയിലതൊണ്്്നി
രത്്ിയത്കണ്്ത.്ക്ഞ്്ാപ്്്ത്ണിന്പിന്്ിലമറ
ഞ്്്നിന്്്.അതിലസത്ഡവതറക്്്ടാതതഒരാളക്ടി

ഇറങ്്ി.അതിന്ള്്ിലനിന്്്ഒര്വ
ലിയകലവം്പിതന്്ക്യറസാധ
നങ്്ളം്വലിയറബരടയ്്ബം്ഇറ

ക്്ി വ

യക്്്്ന്്ത്കണ്്്.അമ്്ലത്്ിലഈസമയത്്്
എന്്ിനാണ്ഇതോതക്്തയന്്്ക്ഞ്്ാപ്്്ആയോചിച്്്.
വഴിപാട്കളഒന്്്ംനടക്്ാനില്്,പിതന്്എന്്ായിരി
ക്്്ം?
ഓയട്്റിക്്യിലതൊണ്്്വന്്സാധനങ്്ളഅവ
രപറമ്്ിത്്്മ്ലയിലതൊണ്്്വച്്യശഷംതിരി
തകഓയട്്യിലകയറിമടങ്്ിയപ്്യി.
ഒന്്്ം വയ്ക്്മല്്ാത്്തിനാല ക്ഞ്്ാപ്്്
വീട്്ിയലയക്്ടിയപ്്യി.
(നാതള:ഓരക്്ാപ്്്റത്്്പ്തിയവ
ഴിത്്ിരിവ)്

കാർട്്്ണിസ്്്്്ഹക്(ഹരിക്മാർ)Myfamilyപേജിന്പേണ്്ികാർട്്്ൺേരയക്്്്ന്്്.

ദിചോസർകഥയിതെചോദയ്ങ്്ൾക്്്കഴിഞ്്
ദിവസങ്്ളിൽഉത്്രംഅയച്്വരിൽനിന്്്
തതതരതഞ്്ട്ത്്ചോചട്്-

Gouri Menon
D/O. Rajendran V
Vellayath house
Panambilly nagar
ANANDAPURAM- Po.
Nellayi, Thrissur
680305

ഏത്്പ്്ഴം
ചോചട്്ര്കറി
യവണ്്ത്
ഏത്്പ്്ഴം-നന്്ായിപഴ്ത്്4എണ്്ം(തച
റിയകഷണങ്്ളാക്്ിയത)്
തവളിതച്്ണ്്-11/2യടബിളസപ്ണ
ഉല്വ-1/4ടീസപ്്ണ
കട്ക്-1/2ടീസപ്്ണ
വറ്്ലമ്ളക്-3എണ്്ം
കറിയവപ്്ില-2തണ്്്
യതങ്്ചിരകിയത്-1കപ്്്
പച്്മ്ളക്-2എണ്്ം
മഞ്്തപ്്ടി-1/4ടീസപ്്ണ
യൊര്-1കപ്്്
ഉപ്്്-ആവശയ്ത്്ിന്

തയാറാചക്്ണ്്ത്
യതങ്്ചിരകിയതം്,2പച്്മ്ളകം്കാലടീസപ്്ണമഞ്്തപ്്
ടിയം്അലപ്്ംതവള്്വം്യചരത്്്മികസ്ിയിലഅടിച്്്മാറ്്ിവ
യക്്്്ക,യശഷംചീനച്്ട്്ിയിലഒന്്രയടബിളസപ്്ണതവളി
തച്്ണ്്ഒഴിച്്്ച്ടാക്്്ക,അതിയലക്്്ഉല്വയം്കട്കയം്ഇട്്്
തോട്്ിക്്്ക,യശഷംവറ്്ലമ്ളകം്കറിയവപ്്ിലയം്യചരത്്്ഇ
ളക്്്ക.അതിയലക്്്ഏത്്പ്്ഴത്്ിത്്്കഷണങ്്ളിട്്്നന്്ായി

വഴറ്്്ക, അ
തിയലക്്് അടിച്്്വ

ച്്ിരിക്്്ന്്യതങ്്യ്തടയപസ്്്്്യചരത്്്ഇളക്്്ക.യശഷം1ക
പ്്്യൊര്ഒഴിച്്്ആവശയ്ത്്ിന്ഉപ്്്ംയചരത്്്ഇളക്്്ക,ച്ടായി
വര്യ്പ്ളതതന്്കറിഇറയക്്്ിവയക്്്ണം,തിളയയ്ക്്ണ്്
ആവശയ്മില്്.

ശീ മച്്ീരയ്തടഇളംതണ്്്ംഇലയം്തചറ്തായിഅരി
ഞ്്ത്മ്ന്്്കപ്്്.മ്രിങ്്യിലഒര്കപ്്്.ഇവനന്്ാ

യികഴ്കിപിഴിഞ്്്ഒര്പാനിലതവളിതച്്ണ്്തോഴിച്്്മ
ഞ്്ളം്ഉപ്്്ംമ്ളകം്യചരത്്്തവള്്ംതളിച്്്തചറ്ച്ടില
അടച്്്യവവിക്്്ക.
ഒര്പാനിലതവളിതച്്ണ്്ഒഴിച്്്കട്ക,്ച്വന്്മ്ളക,്ഉ

ഴ്ന്്്പരിപ്്്,കറിയവപ്്ിലഎന്്ിവവറ്തത്്ട്ക്്്ക
അതിയലക്്്ച്വന്്്ള്്ിഅരിഞ്്തം്യതങ്്ാപ്്ീരയം്
ഇട്്്ഇളക്്്ക.യതങ്്ാപ്്ീരനല്്സവ്രണ്്നിറമാക്യ്പ്ള
യവവിച്്്വച്്ചീരയം്മ്രിങ്്യിലയം്ഇതിലയചരത്്്തൊ
രിയ്ന്്ത്വതരഇളക്്്ക.നല്്സവ്ാദിഷ്്മായയോരനതയാ
ര.

ഹോ.  റി ടുു. ഹക ണ ൽ വി. ഇ. വി. ന മുുു തി രി
വാ രാ ണ സി,
ച നദുുു തുുി ൽ ഹോ ഡ,ു 
ഇ ട പുു ളുുി, കൊ ചുുി

ശീമച്്ീരലോരൻ

ഇന്്ചലചത്്കോദയ്ത്്ിന്ശരിഉത്്രംഅയച്്വർആരം്ഉണ്്ായിര്ന്്ില്്.ഇന്്ചലചത്്കോദയ്ംഇതായിര്ന്്്:
വളചരപപ്ശസത്മായഒര്കോമികസ്്സീരീസിചലനായയ്ചടെിപത്ംകണ്്ിട്്്കപര്പറയാകോ?

ഉത്്രം:Hachiko

ക്ട്്ിദികോസർകാർട്്്ണിസ്്്്്കള്ചടദ്ഷ്്ിയിൽ

കടൽക്്രയിൽകോഗ
ചെയത്്അമലകോൾ
ഹോ ഗതചയ്്്ന്്താരങ്്ള്്ഒര്പാടാണ.്ശില്്പ്്ാതഷട്്ിമ്തല്്

യോഗനിതയ്ജീവിതത്്ിത്്്ഭാഗമാക്്ിയനിരവധിതാരങ്്
ള്ണ്്്.അങ്്തനതത്്്യോഗാഭയ്ാസത്്ിത്്്ചിതത്ങ്്ള്്പങ്്്വച്്ിരിക്്്
കയാണ്അമലയോള.താരംപങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ചിതത്ങ്്ള്്യോഷയ്ല്്മീ
ഡിയയില്്സവറലായിമാറിയിരിക്്്കയാണ.്ശീര്്സാനംതചയ്്്ന്്വിവി
ധഘട്്ങ്്ളാണ്താരംപങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
കടല്്ക്്രയില്്വച്്ാണ്അമലശീരഷാസനംതചയ്്്ന്്ത.്തവറം്
മണലിലാണ്താരംതലയം്സകയം്ക്ത്്ിനില്്ക്്്ന്്ത.്അമല
തത്ന്യാണ്തത്്്ചിതത്ങ്്ള്്പങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ചിതത്യ്ത്തടാ
പ്്ം മയോഹരമായക്റിപ്്്ംഅമല പങ്്്വച്്ി ട്്്ണ്്്.  യനരത്ത്ത
ത്ന്അമലയ്തടയോഗതചയ്്്ന്്ചിതത്ങ്്ളം്വീഡിയോകള്തമല്്ാം
യോഷയ്ല്് മീ ഡിയയില്്സവറലായിര്ന്്്.ക്ടാതത തകാച്്ി യില്്
സവ്ന്്മായിയോഗാസ്്്്്ഡിയോയം്നടത്്്ന്്്ണ്്്അമല.

ലോക്ഡൗണില്്ാതെഓൺഎയറിൽഎഫ്എംയറഡിയോയ്തടതത്പാഫഷണലിസവം്ക
മയ്്ണിറ്്ിയറഡിയോയ്തടസാമ്
ഹികതപ്തിബദ്്തയം്ഒര്മിക്്്
ന്്യറഡിയോമീഡിയാവിതല്്ജ്
യോകഡ്ൗണിലം് ഡൗണാകാ
തതസജീവമാണ.്രാവിതല5മ്ത
ലത്ടങ്്്ന്്തപ്യക്്പണത്്ില
ജനങ്്ളപാലിയക്്ണ്്ആയോഗയ്
ശീലങ്്ളം് മ്നകര്തല്കളം്
ഓരമ്്ിപ്്ിക്്്ന്്തിതോപ്്ം അ
തയ്ാവശയ്ക്്ാരക്്്സഹായകരമാ
യപരിപാടികളം് യറഡിയോയി
ല്തടഅവതരിപ്്ിക്്്ന്്്.
ഈയോരാട്്ത്്ിന്ഒറ്്യക്്്്

ച്ക്്ാനപിടിക്്്ന്്ത്യസ്്്്ഷത്്്
യത്ോതഗ്ാം തഹഡ് വിപിന രാജ.്
യൊവിഡ് 19ന് തചറ്ക്്്വാന
യകതദ്്് സംസ്്ാന സരക്്ാര്ക
ളം്ഒപ്്ംസന്്ദ്്സംഘടനകളം്
സസനയ്ംയ്ദ്്സജയ്മായിഅ
ണിനിരക്്്ന്് അയത വി

കാരയത്്ടം് ആ
യവശയത്്ടം്
ക്ടി കരമ്്
രംഗത്്്സ
ജീവമാ
യി തപ്വ
രത്്ി
ക്്്ന്്
ഇയദ്്
ഹം ഒ
ര്ദിവ
സംമ്ഴ്
വനം്
സലവാ
ണ.് യൊവി

ഡിത്്്പിന്്ില

തളരന്്്യോതലജീവിതങ്്ളക്്്
പലയപ്്ഴം്ത്ണയായിമാറാറ്
ണ്്് ഈ യസ്്്്ഷതനന്്തം് തശ്
യദ്്യം.യോണഇനപരിപാടി
യില തൊസബലചാരജ് തീര
ന്്തായി പറഞ്് യ്വാക്്ള
ക്്്തത്്്സകയിലനിന്്്ംറീ
ചാരജ് തചയത്് തൊട്ക്്ാന
മ്യ്ന്ട്്്വന്്ത് യറഡിയോയ്
തടഡയറകറ്്്രഫാ. ആ്്്ണി
ഏത്്ക്്ാട്്ാണ.്

അയത യോതല ഭക്്്യ വ
സത്്ക്്ള തീരന്്തായി പറ
ഞ്്ആള്തട യോണ നമ്്ര
യശഖരിച്്്അയതസ്്ലത്്്ള്്
മതറ്്രാളസഹായവ്മായിഎ
ത്്്ന്്തിനം് യറഡിയോയില്
തടയ്ള്് തപ്ക്്പണത്്ില്തട
സാധിച്്തായിവിപിനരാജ്പറ
ഞ്്്.തശ്വയ്മാധയ്മരംഗത്്്ര
ണ്്്പതിറ്്ാണ്്തത്്പരിചയസ

മ്്ത്്്ള്്വിപിനരാജ്യറഡി
യോയ്തട സായക്്തിക തപ്വര
ത്്നങ്്ള ഒറ്്യക്്്ാണ്സക
കാരയ്ം തചയത്ിര്ന്്ത.് മാരച്്്
22തലജനതാകരഫയ്് തപ്ഖയ്ാ
പിച്്തിന്പിന്്ാതലരാജയ്തത്്
ജനങ്്തള യൊവിഡ്ബാധയി
ലനിന്്്ംപ്രണ്്മായം്സംര
ക്്ിക്്്ന്്തിന്മാരച്്്25മ്ത
ല യോക്ഡൗണ തപ്ഖയ്ാപിച്്
യോതട ഒറ്്യാളയോരാട്്ത്്ി
യലക്്് വിപിന രാജ് കടക്്്ക
യാണ്ണ്്ായത.്ഏതപ്ില20വ
തരഎന്്്ംപത്്്മണിക്്്റില
ധികംവിവിധയറഡിയോയത്ോ
തഗ്ാമ്കളതയാറാക്്ിഅവതരി
പ്്ിക്്്ന്്തിന്സാധിച്്തായം്ജീ
വിതത്്ിലആദയ്മായാണ്ഇങ്്
തനതോരം്അന്ഭവതമന്്്ംവി
പിനരാജ.്
മര്ന്്്,ഭക്്ണം,സാമ്്ത്്ി

കതപ്തിസന്്ിഎന്്ീകാരയ്ങ്്ള
പറഞ്്്തൊണ്്്നിരവധിയപര
യോണിലവിളിച്്്സഹായംആ
വശയ്തപ്്ട്്ിര്ന്്്. ഈ പരിപാടി
യറഡിയോയില്തട യകളക്്്ന്്
വരയോണനമ്്രയശഖരിച്്്ഇവ
തര സഹായിക്്ാന മ്യന്്ട്്്വ
ന്്്.മ്ന്്ാര,മ്ണ്്ക്്യം,കട്്പ്്ന,
ആലപ്്്ഴത്ടങ്്ിയസ്്ലങ്്ളില
യറഡിയോയ്തടതപ്യക്്പണംല
ഭിക്്്ന്്്ണ്്്.എട്ത്്്പറയയണ്്
ത്അന്്രീക്്ത്്ിലമറ്്്ശബ്്ശ
ലയ്ംതീരത്്്ംക്റവായതിനാല
ക്ട്തലദ്രമ്ള്്സ്്ലങ്്ളില
യനരിട്്്യറഡിയോതപ്യക്്പണം
ലഭിച്്്എന്്്ള്്താണ.്
വിയദശങ്്ളില്ള്്മലയാളി

യനഴസ്്മാരം്,മറ്്്ള്്വരം്അവ
ര്തടഅന്ഭവങ്്ളം്യനരിട്ന്്
തപ്ശന്ങ്്ളം്യോണിലയറഡി
യോയില്തടതത്്്നാട്്ിതലമല
യാളികള്മായിപങ്്്വച്്്.വളതര
ലാഘവയത്്തടയൊവിഡ്19ന്
കണ്്താണ്ഇതത്വലിയദ്രന്്ം
ഉണ്്ാക്ന്്തിന്കാരണമായതത
ന്്്ംസരക്്ാരം്ആയോഗയ്തപ്വ
രത്്കരം്പറയ്ന്്ത്കരശനമാ
യി പാലിക്്ണതമന്്്ം അവര
നാട്്ില്ള്്വയോതട അഭയ്രത്്ി
ച്്്.നയ്്സിലാനഡ,്ഇറ്്ലി,യോം
ത്ടങ്്ിയ പതിതനയട്്ളം രാജയ്
ങ്്ളില്ള്്വിയദശമലയാളികള
തങ്്ള്തടദ്രവസ്്വിവരിതച്്
ന്്്ംയോകഡ്ൗണിലഇവി
തടയം്ജനങ്്ളയവണ്്ജാ
തഗ്ത പാലിക്്ണതമ
ന്്്ം വിപിന രാജ്
പറയ്ന്്്.

ഇന്്തത്്ചോദയ്ം:
മലയാളിയ്തടരണ്്്തലമ്റതയ

രസിപ്്ിച്്ഒര്കാരട്്്ണപരമ്്രയി
തലയപരില്്ാത്്നായഏതായിര്ന്്്?
ആപരമ്്ര,കാരട്്്ണിസ്്്്ിത്്്യപര്

എന്്്?

ഉത്്രംഅയകക്്ണ്്
വാട്്്സ്ആപ്നമ്്ർ:
7304041234

പട്്ംഉണ്്ാക്്ിസൗബിന്്
ഹോ കഡ്ൗണ്്കാലതത്്വിരസതമാറ്്ാന്്പട്്ംഉണ്്ാക്്ിപറപ്്ിച്്്

നടന്്സൗബിന്്ഷാഹിര്്.താരംതതന്്യാണ്പട്്ംനിരമിച്്്പ
റത്്്ന്്വീഡിയോആരാധകര്മായിപങ്്്വച്്ത.്
യോകഡ്ൗണ്്കാലത്്്താരങ്്ള്്പലരം്പലവിയോദങ്്ളിലാണ്ഏ

ര്്തപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്ത.്ചിതത്രചനയം്വീട്്്പണികള്തൊതക്്യായിസമയംചി
ലവളിക്്്ന്്താരങ്്ളില്്നിന്്്വയ്തയ്സത്മായിരിക്്്കയാണ്സൗബി
ത്്്പട്്ംപറപ്്ിക്്ല്്.നിരവധിതാരങ്്ളാണ്സൗബിത്്്യോസ്്്്ില്്കമ
ന്്്്മായിഎത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്സൗബിന്്ആദയ്മായിസംവിധാനംതചയത്
പറവയില്്പട്്ംപറത്്ലിതനക്്്റിച്്്വിശദമായിയത്പക്്കന്കാണിച്്്
തൊട്ക്്്ന്്രംഗങ്്ളഉണ്്ായിര്ന്്്.

ബിനിത ഹേവസീ

ഹോം 
കകുുുിങു

നളപാചകം
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